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nlcâ, ponb 
lerderl" in- 
pentru be-

acum vreo

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului celor ce Muncesc din Vietnam

rapid, 
altfel, 

Zavcr- 
cchlnă

SțUntel; .conducerii-: gacfctAUl-

noastre metalur-

rea noat 
saerată 
plris In 
ceasta' 
tragedia 
meîe. s Vâ exprim sincere mulțumiri pentru felicitările călduroase pe care 

le-ați transmis cu ocazia zile! mele de naștere, pentru sentimentele

să dovedească

Miercuri,20 aprilie a.c, tovară
șul NÎcolae Ceaușescu. președinte
le Conciliului de Stat, ai Republicii 
Socialiste IlomAnia, a primit P« 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Greciei, Jean Ch.

găsesc
... . .,ip -ca-î
do iriGucn-

paralel că unele schimbări In 
’ ! executive ala ■ Frontului 

Socialiste. .
acestea reflectă. o practicii 
In-tiUul de muncă al condu- 
nartid. Astfel, partidul nostru

angajat, răspunderile cu 
care a fost Investit si cin
stirea care 1 s-a conferit 
pentru munca sa ncobosllA 
nu l-au putut contagta de 
grandomanie, de Indiferen
tă tată de traiul de toate 
zilele al semenilor săi, de 
toată, acea zestre - de : înțe
lepciune șl stiflet care 'e 
moștenirea' de veacuri a u- 
manltățli noastre țărănești. 
Tocmai Impresionanta" dă
ruire de Trine" pentru Idea
lurile comunismului, reali
zată firesc șl ceas de ceas, 
cu modestie ti Însuflețire, 
l-n dezvăluit In adevărata 
ei. lumină marea virtute de 
om de omenie, de comunist

Decernarea steagului roșu 
și diplomei de întreprin
dere lruntașă pe Iară în 
întrecerea socialistă pe 

anul 1971

Tn ziua de 26 aprilie 1972 a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prezidata de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Comunist 
Român.....

Au participat, ca Invitați, miniștri și alți 
conducători ai unor organe centrale.

Comitetul Executiv a examinat și aprobat

— Dar fn pofida
■ neajunsurilor 

— ne spunea directo
rul general — plnS ii- 
cum ne-am depășit 
planul șl angajamen
tul asuma6 în întrece
rea aoctallstâ pe pri
mul trimestru. Am re
alizat peste 15 la trată 
din angajamentul a- 

de 
abur. Cura 

posibil â- 
7 Prin ri- 

anentă 
i răs- 
muncă

nnal la producția 
energie si 
a fost

lucru

a retațHlo: 
cu toate

devotament față de interesele societății, socialiste, dorința de a-și dedica toate

Simpla- percepere vizuală 
.a expresiei ■„fruntașii sa- 
telor* Invită do la sine la 
meditații grăitoare asupra 
unei Ipostaze sociale a oa- 

; mehlior satului de mult îri- 
cetățehilă In conștiința 
obște!. / \ ■ ■ . , , ' / '

Expresia, definind multă 
vreme, pe marii înstăriți al
iatelor — nu neapărat pe 
boieri; căci tnujțl dintre a- 
eeștia rar puteau fi văzu ti 
pe ulițele colbuite, chiar și 
In caleașcă sau, In deceniile 
mal aproape de no!. In ma
șină — ia cunqscul Intr-un 
timp Istoric’destul de scurt 
o adevărată revoluționare 
de sens. Nu numai, căi n fost 
abolii înțelesul de oameni 
mari șl tari ni satului, care 
tale șl splnzură. In virtutea, 
agdni«qlli pe nemuricite. a 
atotputerniciei pe care'le-o 
dădeau .pogoanele, tractoa-- 
rele și batozele. acareturile 
șl banii mal diet Nu o dală 
mî-a fost dat In copilărie 
șă aud zldhdu-se*. despre 
cite un astfel -de, „fruntaș

ALBA IULIA (Coresponden
tul „Scânteii",Ștefan Dlnlcă). 
Fabrica de produse refractare 
din Alba Iulla este una din «de 
mal moderne unități cu acest 
profU-din tară. Produsele'fabri
cii șlnt solicitate de către com
binatele siderurgice și de alte 
numeroase InirenrinderL în 
cinstea zilei de 1 Mal. colecti
vul fabricii din Albă Iulla a 
realizat o depășire a producției 
globale de peste 4COOOO lei. Pe 
lingă această importantă unitate 
a ■ Industriei J----- —'
glee funcționează o scoală profe
sională. o scoală de - maiștri sl 
un'liceu Industrial care pregă
tesc cadre pentru , ramura res
pectivă.

nllle rotii. verzi sau 
albastre indică dramul 
energiei electrice spre 
principala unitate be
neficiară — platforma 
Industrială a orașului 
Gh. Gheorghlu-DcJ.

îl ascultam 
rectorul general 
rion- Botez.

nostru popor, să: sa^țeprindă, ase
meni unui lucru tlreti’,-.; de ,1a tina, 
înțeles, să vadă in comuniști — și cu 
a li Ini al. mult in activiștii, de partid 
— mllltanțl însuflețiți'tic spirit revo- 
Ințlonăr, caracterizați' prin intransi
gență principială șl conduită morală 
Ireproșabilă. In acest prestigiu moral 
de necontestat, în . unitatea dintre 
Vorbe șl fapte, dintre principiile 
proclamate - de partid- și compor
tarea membrilor săi . tșt i ' 
Izvorul , forța de convingere, 
paclta'.ca comunlșiîlo: 
tara q maselor!

Abnegația șl înaltul spirit de res
ponsabilitate socialii, fermi laica prin
cipială șl combativitatea au constituit 
dfntoidcauna cârlnțc .și trăsături de
finitorii pentru, .activistul de partid. 
Afirmarea lor plennră’ esip! mai. ne
cesară decit' / orie l nd in ■ condițiile 
clnd'.jni. fața partidului ,s!ă sarcina 
de a mobiliza toate forțele- po- 

.•pon.iluK-Jij. „opera de. „făurire.,,.a 
"ddcliftățlf' nociallskr niultilfueral dez
voltate. Țocniili; formarea. în: «nil 
noștri, a unul detașament puternic de 
cadre de conducere m temeinică 'pre
gătire Politică.;șl nrofeșlonnlă. pro
fund devotate ; cauzei eoctallsmulul. 
danielii, care d-au Însușii trăsăturile 
politico-morale .proprii comunistului 
constituie unul din principalele iz
voare ale succeselor partidului ti. 
totodată. o cucerire de preț a orîndul- 
rii noastre. îritr-ildevfii

PIATRA- NEAMȚ. — (Corespon
dentul „Sdntell", I. Manca) Acțlo- 
rilnd cu energie. In spiritul '-măsurilor 
adoptate de recenta’ plenară a C.C. 
al P.C.IL șl ’ folosind o bună parte 
din acțiunile, întreprinse țn-lumina 
.rezoluției Consfătuirii ;tarft a 
cadrelor . din;. gconomle. .cpmhiceriîe 
întreprinderilor .șl‘ organizațiilor de 
partid din industria; țudeiulul Neamț 
raportează că in cinstea marii sărbă
tori du ta-1 Mai„și-au, realizat eu 3 
.zile ,'mal devreme' sarcinile inferențe 
pe primele 4 luni ale anului ta pro
duc tiu marfă.• ? ■ ■: - „ ■ ; , , . ■ ■ -

Ca urmare a aceștiil iniccea, plită ta 
tsfirșltul' lunii aprilie Industria jude
țului va realjza: suplimentar o pro- 
ducțife-rruirfa in valoare- de 110 mi
lioane le!.' coea că: vă' ‘ reprezenta 
circa -70 ta euță din ‘angajamentul a- 
nual luat in cadrai întrecerii sqcla- 
liste pe 1972. în prezent colectivele 
de -oameni .al .muncii zdln Induslrta 
județului sini antrenate tn valorifi
carea mal plenară a rezervelor' exis
tente pe linia creșterii cohtlhue- a 
producției șl productivității mUndll

PREȚUIRE
A MUNCII

COffl 
dlcarea ' oernu 
a . aradului de 
pundere In i 
a fiecăruia dintre 
membrii coiectivulul. 
Oamenii de aici au 
învățat șl știu că ori
ce întrerupere In fur
nizarea da cnergio, fie

(Continuare In pag. a lU-a)
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o Chiar recent (20 
aprilie, ora' 10) era 
să se producă o ava
rie. ,, Folosind, insă, 
profilaxia ca metodă 
de depistare a avarii
lor, am observat că po 
linia Focșani, ta un 
întrerupător.! nu toate 
fazele s-au declanșat 
almultan. An Inter
venit operativ pe cir
cuit șl. In 30 de mi
nute. a-a Înlăturat de
fecțiunea. (Inginer 
Constantin Rusanovski Adrian POPESCU

pe di- 
Ila-

Dlseațla 
este axata pe proble
mele activității curen- 
tu -a Întreprinderii. 
Cile nu sini I Creș
terea siguranței In 
funcționare, reducerea 
consumului de com
bustibil, înlăturarea 
rapidă o defecțiunilor 
prin Intervenții opera
tive. ȘI apa, apa a- 
ceasta din Troiuș,

respectiv; BanețiuuC’efiferiSri ti fia furie'® 
ții ri excluderi, determinate de aba
teri, incompatibile cu funcțiile deți
nute de cel ce le-au Bfivlrțll-,

zLa temelia-acestor măsuri fie află 
Înalta,, exigență ■ avpartklulul față de 
calitățile ■politico-morale ale membri
lor săi, grija neobosită pentru spori
rea-continuă a prestigiului și autori
tății comuniștilor, doblndltc in. dc- 
cursul deceniilor;pric- devotamentul,; 
abnogația'ți spiritul de sacrificiu cu 
'catjț!' au-siujlt ’slujesc Interesele 
fiJEutamcntalo -' ale poporului. Vtata, 
IțracQtȘț^gpclaltf l-ad făcui nd niUJoa-, 
nete de - oameni ' ai muncii. -întregii!

DIndere, președintele “ Uni
unii județene a cooperati
velor agricole de producție 
din județul Dolj, pornit, țl- 
nâr iâren comunist. In ur-

O 100 de ani de la 
MOARTEA LUI ION HE- 
LIADE-RĂDULESCU — 
OMUL POLITIC —. OMUL 
DE CULTURĂ ® PREMIE
RĂ LX OPERĂ: BALETUL 
„PRIMĂVARA” ® CE NU 
POATE FACE COMUNA 
CÎND TOȚI LOCUITORII 
El GÎNDESC Șl ACȚIO
NEAZĂ GOSPODĂREȘ
TE...! ® CURIER JURIDIC

• FAPTUL DIVERS

; ds la încheierea
' coopBratîazârii 

agriculturii

ultimă Instanță, -de oameni, de felul 
cum activiștii, cadrele de conducere 
ișl îndeplinesc indatorlrilc, Sarcinile 
ec le revin.

In același timp, plenara C.C. al 
P.C.fL a .adoptai, in npirlțul bolărlri- 
lor Congresului al X-len, șl o altă ca-/ 
tegorie de înăspri organizatorico —/

propunerile privind dezvoltarea și sistema
tizarea Șantierului naval Constanța și a 
Șantierului naval Galați, precum și princi
palii indicatori tehnico-economici al unor 
lucrări de investiții care urmeazâ sâ fie 
puse în funcțiune în actualul cincinal.,De 
asemenea, a soluționat unele probleme ale 
activității curente.

; ■ I: •

Era Inlr-ndcvăr o revo
luție in I!>î9 cn tn fruntea 
unuia dintre primele nu
clee alo noului sistem de 
niuncA Șl dc vioțA ol salu- 
lui — cooperativa agricolă 
de producție — sâ fie alea
să o femeie plnfl mal Ieri 
slujnică. Femeia aceasta, 
căreia de peste douăzeci de 
ani consătenii i-nu Încre
dințat destinele cooperativei 
lori s-a dovedit a ti cu stră
lucire nu numai fruntea 
satului, ci șl o tării, ca de
putată cu mandatul reîn
noit fln ntitea rindurl. Fe
mela âceaSta se cheamă 
Maria Zldaru din Păuleșll. 
devenită nu demult preșe
dintă de onoare, după cum 
re consemna cu emoție 
chiar in-aceste: paglrih. a 
Cooperativei agricole de 
producție’ de. a - cărei exis
tente’ se; leagă-.Insugl' destl-', 
nul el de osii liber. Am 
Invocatexemplul - Mnriei 
Zldaru pentru că p-rivestca 
ei veche și cea<nouă mi-nu 
stăruit întotdeauna in su
flet, ca orice eveniment cu 
aură- de • legendă.

Dar ram nu l-aș aminti, 
fie șl Intr-o fulgerare de 
frază, pe omul allt . de 
popular în-satele dtp clm— 
'pin olteană, pe Gheorghe

I' ‘
SInt fapte care a- 

testă, o dată mai mult; 
că ..oamenii luminii* 
de la BorzeștL' tri sa
lopete albastre. cu 
căști din material 
plastic, galbene sau 
albe, dau turbinelor, in 
flecara clipă, viata din 
Inima lor. si allu să-sl 
onoreze cuvinlii! dat.

Corectitudinea exemplară, simplitatea și modestia trebuie să completeze în mod obligatoriu profilul moral 

al activiștilor din economie, din aparatul de partid sau de stat. Orice activist trebuie să fie animat de 
sentimentul unei înalte responsabilități față de partid și- popor care i-au încredințat misiunea de a conduce,

tovarășul Nicoțae Ceaușescu

ml ____ __ ___ ,_______ _
sincere exprimate șl pentru cuvintele prețioase, pe care .partidul? guvernul 
șl poporul român le-au adresat poporului vietnamez, care luptă împotriva 
agresiunii barbare ș| sălbatice a imperialiștilor americani.

Fie ca prietenia șl solidaritatea militantă dintre partidele și popoarele 
celor două țări ale noastre să se consolideze șl sâ se dezvolte neîncetat.

forțele și cunoștințele binelui și fericirii' patriei

cui potrivit, o deosebită? importanță 
aVind-rotația .periodică .a -cadrelor, 
conform «trințti ca activiștii de partid 
eâ cunoască specificul muncii do Mat,, 
iar' ac'Jvlștil de ntat — al muncU 
de partid, ca o premisă pentru acu
mularea experienței imultilaterale, 
necesare soiutlonflril op'dmc a nre

ni satului- : te omoară șl te 
plătește fit Iwnl.

„Fruntașul galului* idea
lizat de o anumu „llteraiu- 
ră pentru' sălenlc, popora- 
nist-sentanălorlstă. adică 
țăranul care. Intr-o aseme
nea viziune, prin -hărnicie 

,ș! Înțelepciune, prin* cum
pătare șl spirit de econo
mie devine gosțxxlar do 
frunte s-ti dovedit o Imagi
ne dureros de falșă, jin to
tală contradicție cu adevă- 
,roi. ......L 
dlhioâraj subminat de atltea 
grave inegnlilăți sociale, de 
pauperizarea nemiloasă a 
Ifiienrel" nîăjorltațlj n țăra
nilor.' Literatura însăși, ma- 

;irâ>'Ule'ratura. con- 
țAfănlmll ’ a’ ' râs- 
mod categoric a- 
imnglne .«Idilică.

.. -'imul Iile. ;Morte- 
memorabilii) perste 

naj a) Iul-Marin/Preda din 
prima carte a romanului- 
său fiind 'concludente pen
tru destrămarea iluzâel. !

Dacă am întreprins a- 
ceastă Incursiune Intr-un 
trecut nu prea îndepărtat 
e tocmai pentru a demon
stra cit de repede se 
schimbă accepția unei ex
presii atunci cin'd viața, 
realitatea o Impun.

—- set tură pe electro- 
centrală).

La cele amintite 
mal adăugăm clieva, 
ta feT de consistente, 
prezentate .de Alexan
dru Varga, șeful ser
viciului plan : „Ne-am 
propus să realizam in 
neert an o economie 
de 12 OTO lone combus
tibil convențional, 
rină acum, numai prin 
îmbunătățirea tehnolo
giilor de producție, 
am realizat circa M ia 
sută din acest anga
jament, obținând be
neficii peste olan - tn 
valoare de,' aproape 
două milioane de Iei*.

Deosebit- de eficace 
s-au dovedit a fi mă
surile luate penlra fa- 
tărlrea discipllrisl 

- muncii. Ilotarirea Co
mitetului Executiv: -ăl 
C.C. al P.C.IL cn pri
vire Ia îmbunătățirea 
acțlvllățll în Industria 
energiei electrice șl 
creșterea gradului de 
siguranță in funcțio
narea sistemului ener
getic a fost temeinic 
analizată In flecare 
cocile. |

Rodul muncii politi
ce duse de la om la 
om nu a InUrztat ț®ă 
ce arate șl ne un otan 
rnnl general Numărul 
avariilor din vina per
sonalului a scăzut la 
zero, iar eeî al absen
țelor nemoilvate și în
voirilor s-a redus de 
la 415 om/zlle în-mar
tie 1971, Ls clieva zțeî 
îh marile 1972. Conco
mitent, în aceeași pe
rioadă, gradul de folo
sire a fondului de 
timp a creseut de ;la 
8C,M ta sută la 993 la 
sulă.

Cambloțls/ în legătură cu plecarea 
sa definitivii din țara-noastră.

Cu acest "prilej, a nvut loc o con
vorbire care s-a desfășurat înlr-o 
atmosferă cordială.

i®'V£L S ‘

0 imijmunifit

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

” ; ‘ ’’ ;/ "■*' 1 ; 
blcmoâor complexe [te care te ridică' 
tvtapi'soctulA,- ctmduce'eâ’șinnțificȘ a ‘ 
societății moderne. însemnătatea ‘ 
deosebită pe care partidul o acordă J 
repartizări! corespunzătoare a ca- . 
drelor. definirii nrecise a aLributiilo- : 
■ti' răspunderilor acestora dc ; toate - 
treptele organizatorico decurge din ; 
faptul că ele reprezinte un , factor 
decisiv al progresului- Întregii ;'acll- - 
vltațl economice.: șl.- sociale, știut fi
ind că. osa cum s-a subliniat- si in , 
lucrările- cpteevtuluț ■ privind broble- / 
meie’ ..’’,///'’7--';'-"/.’/ 
orlcît do hune;or fi diferitele .forme 
organizatorice, rezultatele depind. în

ÎNALTA
•i

Așa cum este cunoscut, recenta 
plenară a C.C. ol. P.’C.R. a dezbătut 
probleme do deosebita Importanță ale 
politicii Interne șl externe / a parti
dului r.osiru. Au Teși supuse 'briei 
analize aprofundata’ aspecte esențiale 
ale aclivltSUL economico ș: jx-rtec-țio- 
nărll vieții .sociale.;' ea ș! olo vieții in
terne de partid ; nproblnd p-o deplin 
și dl nd o inalifi laprertero vizitei tqvn- 
.rășulul- Nîcotae Cedușewțu '.tri ’ unele 
teri africane, plenara as adoptat ‘ un 
ansamblu de măsuri practico, concre
te, cu caracter --Imediat șl de perspec
tivă. vizi nd dezvoltarea multilaterală 
a retaliilor dintre România 4sl țări
le vizitate. . , . ' '

Totodată, plenara , a .luafln dlseu-, 
ție unele probleme organizatorice a- 
dppllnd decizii corespunzătoare. Ast
fel, au fost aleși 'noi, membri nl. Co
mitetului Executiv' șl. al j Seeretarlat.il- 
lui C.C. al PșC-R. ; au fost reparti
zate un.șlr/de, cadre In diferite munci 
dtn'.,cadrul o'rgaheldr: Mg'peHdârc'- efe 
partid, dd fital, câ 'șfn.n’cAgîIrilzrițll^cȘtt? 
șSeșU, la . vederea fiițărlril actlvitAții 
,ln aceste eoctoare. Ca' urmare a bota- 
ririloc plenarei C.C. al P.C.R., cu pri
lejul recehteretelunl ă Marii Adunări 
Naționale au fost adoptate modificări 
In componența Consiliului: . de Mi
niștri;,."" 
organele 
Unității !
- Toate 
curea lă 
cerii de __  ____
pornește do la concepția, a cărei Jus- 
'tețe.a fost verificată do vtață, că este 
necesară o grijă permanentă pentru 
a se promova cadrele potrivite ta lo-

.Vulean”. „Autobuzul", 
la' Întreprinderile „Fla- 

sl „Dacia", te Fabrica de 
șl Iricotaje și In alte 
Industriale sl Instituții, 

case de cullu-

V
A
A 
\
A 
A
A
A _
i care produce
< greulățl.
) - D„

tuturor

A 
A

A 
A
A
A 
A
A
i

AI

■ în numeroase întreprinderi Indus
triale., ,pe .șantiere '.de . conștrucțll.' tn 
united -agricole s! in lnstllulil au loc 

,entuziaste adunări;1 In cadrul cărora 
oamenii î muncii — români, maghiari, 
germani sl de alta naționalități — 
sărbătoresc ziua de 1 Mal. simbol al 
Înfrățirii -.sl eoUdaritaUi Internaționa
le a celor ce muncesc, nl luptei 
pentru libertate, pace sl orosreffi eo- 
cial In întreaga lume, . ’ '

La . adunări' iau cuvlniul activiști 
do partid si de stat, directori de u- 
nităll. /alte cadre de conducere din 
economie; știință șl culturii, care În
fățișează realizările obținute do po
porul ..nostru, precum- si perspective
le t>e care le deschide făurirea &o- 
detatll" socialisto multlialeral dez
voltate. SInt evidențlnle. de aseme
nea. tradițiile internaționaliste alo 
clasei muncitoare șt PartlduȘul Co
munist Român, politica externă ' ac
tivă de' Jtî târî re 
tările; socialisto.
comuniste șl muncitorești, 'cu forielo 
democratice, antllmpertalbrte. ooUtl- 
că pe caro partidul; șl statul nostru 
o promovează tn mod. consecvent.

în Capitală, asemenea adunări au 
avut loc plnă acum la uzinele „Gri- 
vlta Posle". 
..Electronica' 
căra Roșie" 
confecții 
unități 
De asemenea.
ră. ■ cluburi, cămine, culturalo, scoli 
sl facultăți, In unități militare se or
ganizează diferita. manifestări cultu- 
ral-cducâtive. artistice șl sportive. 
Activitatea poHtico-educativă. orile- 
|ultă de Inllmplnarea« zilei de 1 Mal, 
®e desfășoară sub seninul traducerii 
In vtatfi a proaramulul adootai de 
Plenara ' C.C.1 ai P.C.R. din noiem
brie 1971. ■ ■ ,

În toate organizațiile de partid și obștești, in 
toate organele de „stat, preocupări stăruitoare 

pentru aplicarea concluziilor’ 
rezultate din măsurile stabilite , de 
PLENARĂ C.C: AL PX.R. DIN 18 APRILIE 1972
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o
I Răspunderi importante revin consi

liilor populare șl primarilor — a-ăta 
tovarășul Nlcolhe Ccnușescu la prima 

i Conferință P<> tarii, o primarilor și se- 
I dolarilor comitetelor comunale ; de 
I_ partid"— tn ce* Ortveste dezvoltarea 

activităților Industriale si de Drcstari 
de servicii Ia sate Ele constituie — 
cum do burta dreptate remarca «e«re- 

,tirul general al oartldului — o t*'_ 
\ importantă de creștere a venlturiL..

țărănimii, de saUștaccre mat deplină; 
j nevoilor populație! sătești. ; ’ , /

■se-J

lucrării*

1 « l ad/"

pietom se;
Icrede1

Instalator pe ’șanâerul Combl- ■ 
natului da ■ celuloză’tal hlrl.lg din I 
Dej, loan PorUtnb, deal abia | 
mai putea merge pe proprU!e-l 
p!cl6are,zvoîâ " neapărat" să " se I 
urce la volan, pentru ta-ți . În
carcă dexteritatea* Jp -arta șofe- 
riel. Deși n-aveapolci măcar car
net de conducere Singurul lucru 
esîre 11 Îngrijora era că..rnu avea 
mașină, [tar. eum mergea el așa 
Ingîr.durat pe o stradă, l-n apă
rut in cale un irârfnr (proprie
tatea S.M.A. Bobilna). nepăzit de 

, nimeni. Fără, să. mal stea' pa 
Bîhduri. s-a urcat pe el tal â por
ni t-o razna prin oră?. Dar visul 
său -de ■ șofer s-a destrămat 
brusc prfntr-o tamponare 
cu un autoturism. In fața linei 
asemenea realități, !. P. a încer
cai1- râ revină la condiția de sim
plu pieton, lulnd-o la‘ fugă. Era 
Insă-prea llrzlu. ,multi ce
tățeni l-au tăiat calea șl ‘l-au 
condus la miliție. .Acum poate 
fi sigur că..-pentru această ," !s- 
nravă. Țrf. va primi „permtsur 
ea 1 se cuvine.

eăte Fiindcă aici 
rilbr deoseblîfl. Z< 
J'a ..............

a3..yvâ.fvu--cttuăoui r./1. Z’
Slut indicații deosebit de , orctloa-: 

se care orientează activitatea prima
rilor șl primăriilor soro valorificarea 
cii mal'declină, in Inte-dsnl nrogre- 
fiuluj comunelor, a resurselor tor ma
teriale șl' umane.

, Cunușe ac; Ion ca
ză. practic, In co
munele județului 8 J

i -•

■ de, alimentare . ____
, ecimunelor ,dln iudăt ? $tim ed 

i , aveți preocupări în, acest.domentu 
de moî niulB ani. ' ;J‘-. i •

— ProgramuTMdtra'-pravede,' deo-, “ 
camdată. alimentarea,cu apă a loca- 
iitățltor rurale din platforma Colmea- - 
na. De c© numai din această zonă ?

11 2 ' 1.1 avem !o situație cu totul !
deosebita Zona este lipsită de apă po
tabilă, ori dncfi.je gte^te so află la o ;• 
maro etl!ne|me I&9—34X) m. Pen
tru eoluțlonarea alimentării cu apă 
a acestor zone ®-â întocmit Initial 
un proiect la. care a-trebuit «a-re
nunțăm datorita fânhîluî că era coî- 
llsiior. K-ara renunțat iasă la Idee, i

. ’■ - f r.gi M - v-■> v1 R

Itj'-.j&wisD

,i

ĂBljjjKn I

gram’? - 
■ - — ’.N-ar fi ade
vărat dacă aș afir
ma —. ne spunea 

i 'tovarășul to Gheor
ghe Oiță, prlm- 
viceprcțedinte al 
comltohilul" exe
cutiv oi cotusîllu- 
Jul popular jude
țean — că In ju
dețul noslru nu, 
au existat șl piuă 
acum preocupări 
pentru depistarea ,« 
și ■ valorificarea 
resurselor natura
le de rare dispu
nem. Am n vn i șl 
innlnle astfel de 
preocupări; - dir,’ 
după conferință, 
ele s-au eonturat 
Intr-un program 
de luam bine sta
bilit cnre-șl pro- 
Eane asigurarea./ 

i toate ? centrele 
de comune a ace
lor dotări econo
mico. social-cul
turale șl edlUtar- 
gospodăreșl! strict necesare pen
tru dezvoltarea satului !n!r-un riira 
mult' mal rapid. Aș dori să amin-, < 
țese in: această direcție câ în foi
te‘comunele județului nostru s-au 
construit în ultimi! ani brutării. No!

. 'considerăm câ . existența . tn fiecare ’ 
___ ,____ ..... ... comună a unei brutării reDrezInifi un 
valoare de... 9 W3 M I De unde I mare nas Înainte ne calea dezvoltării 

“ economice șl socialo a satului Pe de 
o narle. M realizează o mare ecoho- 
mle de griu Iar pe de alta, femeile 

I— membre cooperatoare -- nu-șl 
mar blerd timpul cu Droa&slrea și 
coacerea ’ pilnJl. Calcule făcute do spe- 
cialLștl arată că. în județul ’-notau.

I 
I 
I 
I 
I 
I' ■ ?r;!

Tncă h: urmă cu iaira ani; m 
elnd era elev. Titus Brustur.' in I 
prezent geolog, descoperea in I 
împrejurimile orașului Gura- ’ 
Humorului numeroase fragmen- 1 
ta dlntr-un pește fosil. Pasionat I 
da geologic, lo-a adunat cu gri- I 
jă deosebiți De cur!nd. Impreu- 
ră cu lectorul universitar -Dan I 
Grlgorescu, ds ta Facultatea da | 
ceblogle-L".." -- -
Diversității

I
I
I 
I
I 
I 
I
I 

I 

D1ntigtiT0âcfj%Hel8i*<fi!6ointafe^il^ 

rezulta eă I.R.V.A. .Călărași I 
cumpărase coil, de indigo in I 
valoare de~. 9000 M I De unde • 
si nlnd m;u'e djtpiseăs I.R.V.A. a 

■ sd consume afila indipo cJi, nu I 
consuma— întrep,orașul ?.Da,la I 
această irjrebare organele da 
eonlrol au descoperit că Gheor- 
abo lonllâ. conlaHIul-sef al în
treprinderii, ..rotunjise-, de fapL 
rana de 00 lei du două serourl ! 
Verlficindu-se întreaga gestiune 
a întreprinderii, s-a stabilii că. 
prin acest procedeu.' dumnealui 
W însușise, in circa S ani de 
zile, nu mai pujin de iSOCOf) Ici. 
Zilele trecute 1 s-a bătut la in- 
digo decontul final, , în urma 
procesului judecai In fata a 
peste 430 de gestionari și lucră
tori din rețeaua comercială a 
orașului, Tribunalul județean 
Ialomița l-a condamnat la 20 
de an! închisoare fi repararea 
întregului prejudiciu produs.

După 30
de milioane

-geografie din, cadruJ U- • 
nivorsltfițil din Bucure./.!, a cur i 
pus fragmentele unei minuțioase I 
corectări, descoperirea dovedln- ■ 
du-sg ds mare insemnState' ■ 
știlnțlEcă. Era o formă foarte I 
rară d@ Palaeorftynchua, un p®s- I 
te care-ș! ducaa viața In, timpul 
Qllșocenulut cu aproapa 30 do I 
milioane de ard fo urmă. Re- I 
constituit eu migală' din , cele I 
p-asta 60 fragment® descoperite. ■ 
el are o lungime de 1.80 metri, I 
fiind Col mai mare" ’ exemplar.’ I 
gfislt pini In prezent la eoI In 
țară. ' ' ■ ' “ ' I

to i

Vi **1
1 *$ 3 J
o

j 3 I If
I o

' ’’to;
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mune situate la o distantă de 10—12" atlt 'îmbunătățirea aprovizionării. 
km do..'tabricA'..'«KMM| lemne a,cetățenilor, cit. mal cu.s

S! alte materiale de construcție vor ,mă. atenuarea procesuluiJic
fi asigurate nrln valorificarea resur- a; solului — foarte accentuat In col-
«clor localei Nu exagerăm cu nimic .inuriele din nordul Ir.deiuluJ.
dacă, spunem că salul devine, astfel. 1039^1 1070 ain reușii bș nlantă
nroprlu! său furnizor de materiale dr* Ita anuaj. In-anul lrccu'. .tm
construcții., în cadrul C.A.P.. precum 1 aproape '.lOOO.bn cu Micim, 
șl la 12 coasUJI populare comunale. lucru o fost peetlbU datorită creării
au hiat flintă secții do orefabricale unei pepiniere do17.1 lui din caro nm
din beton care o rodii c dale, tuburi. obținut 10 milioane butași de fiaJc'm.
precum -șl elcrtțenle • șjmble' do -con- As’ dori>5 menționez câ. peste iM ..ta
slrucțil rurale. sulă u)n cantluiica do nflmlntă necetsi-

— Ne-ati vorbit piuă acum des- râ in oenlnlcrft a fost colectată de că-
pre valorificarea j unei anumite] tre copiii din școlile; Județului. Pentru
categorii de resurse. Principala noi — și acest lucru l-a Înțeles’toarte
bogăție a comunelor este inrjl rd- bina si populația Județului — conso-
mi.itul Ce s-a întreprins in Ju- Udarea fondului funciar reprezintă ac

țiunea, nr. 1 șl ea, 
, ...... ......... e.Ue concemilA-In-...a,a fc! ineîl fift n. 

sigure valorifica
rea cil mai ratlo- 
naia o fiecărei 

O rfl.......................... palme de părhlnt.
UUM — Am aflat că

!n aclhinea dc 
creștere a eti- 
cimfei fondului 
funciar all atras 
si aotnotlăriile 
Siersonale 
cetățenilor.

- arljfd un pro
gram stabilit : 
pcnțrp planta
rea' dc vlfă de 
vie jl pomi fruc
tiferi la curtl’e 
acestora. Ce 
prevede acest 
program ?
— Prin etatema- 

llzarea comunelor 
și Balelor jude
țului.’ do lingă 
realizarea unor 
puternice centre 
civice dotate cu 

' cale necesare Bă
țului do astăzi și 
de mline. se ,ur.- 
măreșle organiza
rea mal Judlcloa- 

, să’ n fiecărei gos- 
pddflril (reanipln- 

narea mnl restsfnsă a magazii
lor. a grajdurilor, a 'celorlalte 
acarelurj prin înlocuirea în construc- 

. tie a lemnului cu cârfimldă' si' prefa
bricate).; K! creează aștfel posibili
tatea ca. In flecare'curte., să rămlnă 
disponibili IM— 6C0 mp. Am hotariț. 
do comiffl' acord cu colățenlf. ra aces
te suprafețe ®ă fie plantate cu pomi 
fructiferi șl viță de vie. Tn acest an 
șl In 1073 ee’vor planta în curțile ce
tățenilor 3 milioane butași de viță de 
vie (revenind in medie 30 bucăți pen
tru, flecare gosoodflrie) și 1,5 milioane 
pomi (13 pom! pb familiei. Acțiunea 
esta In plină desfășurare șl vrem ca, 
in 4—5 ani, s-o Încheiem, astfel In
cit fiecare casă țărăneasca să nîbă, 
iram era în tradiția Balului nostru, 
livezi de pomi șl vie.

Nu e greu de observaf, parcurgind 
aceste rindurl, câ satele 
Olt.se află angajate intr-un amplu 
proces de prospectare șl valorificare 
a resurselor naturale dc care.'dispun 
șl. pe această bază, oc făurire a pro
priei lor prosperități.

Const. PR1ESCU 
limlltan DOUA

;t. mal cu, sca
iul de eroziune

lui. Dacă iri 
. tăm l 0©3 

•. nm Dlanlat 
' '■ '■* 'Acest

CURIER JURIDIC

de 
că

f

•; i j

Tovarășul Gheorghe Oiței, prim*vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului 
popular județean Olt, relateazâ despre experiența primăriilor comunale în acțiunea 

de dezvoltare social-economlcâ a satelor

ctallrfl arată că. îri județul 
prin construcția brutăriilor, fie econo
misesc peste 110 milioane iei nro- 
veniți din diferența Intre costul com
bustibilului folosit in brutării (moto
rina) șl cel întrebuințat acasă dc că
tre cetatea! (lemne) : ®e economisesc. 
In aceiași timp, peste 5 milioane nor
me dc muncă, prin eliberarea femeilor 
de obligația de a pregăti Dllnea In 
gcMpodărta personală. As wea ®ă vă 
spun.’do altfel, că avem, la ora actua
lă. un program complet de . echipare 
a satelor cu dotările sociale da 
stricta necesitate.

, — Ce priorități din acest pro
gram se află, tn prezent. în aiffn- 
tla dv. ?

— Pentru dotarea centrelor civica 
.comunala, tnceoînd cu anul trecut 
am întreprins o vastă acțiune desti
nată construirii de băi comunale,. 
Primele 38 de băl vor ti data In fo- 

■ . loslnta oină ta l mol o.c. Intenționăm. 
,:Ș . -.ăb-'r de asemenea, ca bînu ta 31 dpcembî^e

, eă„dotam,niajbritatea comuneiornoaț- ; 
tre cu astfel de utilități sbrfate. iN □ J 
este vorba de b treabă ușoară. Pentru 
eonsmicțta băilor s-au Întocmit pro
iecte tip. far aprobarea finanțării lu
crărilor s-a ho'flrit In adunări cane-, 
rate ale comunelor. Astfel, flecare bate 
comunală este prevăzuta cu 23 de 
locuri. Drecnm șl cu unități de frize
rie si coafură. Intmclt distanta dlnire 
sate tn unele comune este mare, 
ne-nm propus ca. !n vlltorti 2—3 ani. 
să construim încă 100 de băi al in 
satole situata Ia maro depărtare de 
centrul comunei. In înfăptuirea aces
tor lucrări ne bazăm pe contribuția 
bănească o populației sl. mol ales, pe 
participarea cetatcnllor. prin muncă 
patriotică, ta ridicarea acestor con
strucții.

a

(Urmare din pag. I)

Ce-am făcut ? întrudt in zonă erau 
forate o «e.-le de nuțuri pentru pr<®- 
pectare (teologică, am > organizat pe 

..lingă' consiliul popular județean o 
echipă specială dc Ș constructori care, 
dotată cu o instatațle de foraj, a] reu
șit să Introducă apă de ja aceste pu
teri In 9 comune. în viitorii 2 ani 
fie va încheia alimentarea cu apă n 
Inlreail zone, din care tac Darie 15 
cotnune.

— Satele din Judelui Olt
c."2 f- ___
tară — in plin proces de dezcol- 
idre urbanfsUcd. Cum se rezolvă, 
in judelui du., problema aprocî- 
aiondrit populației cu materiale 
de construcții ?

— Pentru a crea condiții dezs-oltarîi 
rapide a satelor — așa cum s-a preco
nizat în conferința pe țară — am 
studiat posibilitatea folosiri! In mal 
mare măsură a resurselor locale. Cum 
ara acționat sractle ? tn spiritul leaiî 
nr. 7. C.A.P.-urile din județul nostru 
șl-au construit fabrici proprii de că
rămidă. Astfel, In j ultimii doi ani. 
B-au construit — In cadrul C.A.P. din 
județ — zece fabrici de cărămidă cu 
o capacitate medie anuală de 3.5 mi
lioane cărămizi. Acesta fnbricî nu 
«tat. cum s-nr nutea crede, niște sim
ple... cărămidari! Ele slnt prevăzute 
cu mese de tăiat semiautomate, cu 
cuploare circulare moderne Dcnlru 
arderea cărămizilor. Intr-un cuvlnt cu 
un nrocoa lehnoioslc avansat. Datorită 
modulul cum au fast proiectate, fo
losirii umor mntoiJI ' prime Aflate ț in 
aprjmlcre. lovejtftlâ feuitaifrcă'ești- mal . 
culcă docil în Ințjus

— Salcie din județul Olt se 
află — ca și satele din intreaaa

losicll unor mhtcSll?i 
Va 
iinlcă (Ml 
<j: O.M lele 
îniȘ. ani <_____

Amploarea construcțiilor ne-a deter
minai să luăm măsuri pentru fa crea, 
pe linsă consiliile populara (Corbii. 
Măruntei. Cumtțren. Bina etc'.l. alșa 
8 fabrici de cărămidă. Incpnlnd din 
anul viitor rom nutea produce . in 
județ ncsle 70 OM OM de bucăți de 
cărămizi. canlltate care va asigura în 
Întregime cerințele populației sătești 
pentru principalul malarial de con
strucție. Menționez fle asemenea fap
tul că fRbrlcțe de cărămidă slnt am- 
ntasate In așa fel incit fiecare din ele 
poate .sattafacc cerințele a 3—3 co-

f.

defu! do. pentru gospodărirea cit 
;mai judicioasă a fondului fuhr 
‘ ciar?

Pe Ungă măsurile luate In . ca
drul unităților agricole — flecare 
C.A.P. și-a stabilit programe concrete 
In această privință — consiliul doou- 
Jur Județean &e preocupă pentru va
lorificarea superioară a terenurilor 
slab oroducUve (văile; viroiaele, teze-' 
nurilo iu pantă etc.); Avem Iii ve
dere ca, la, acțiunea de con
solidare a fondului funciar, să (ie 
atrase nu numai lepenurlle înclinate.. 
neproducUva._ci și acelea po 
băltește r'____ ,
ee de sub efectul băltirii peste 20 000 
tur. Intr-o primă etapă, am luat mfi- 
eurl pentru cultivarea, pe anumite su
prafețe, a răchitei necesare secțiilor 
de împletituri ‘existente în tv.deț. In 
viitor, studiem posibilitatea do a da 
si alte Întrebuințări' acestor terenuri.

, întruclt patrimoniul silvic al ju
dețului nostru este redus 
prezentlnd doar 7 la sută din 
suprafața totală — s-a întocmit mi 
program concret pentru extinde
rea plantațiilor, care are.ca obiective

1 • ■■ >■ 1.**“ri'' -

apa. Slat prevăzuse a ti scoa-

județului

Te--

■■■■’.'■cheia un contract 
care va cuprinde, In 
esență, următoarele . 
elemente : datele * -de 
stare civilă ale gcstto- 
narulul șl domiciliu) > 
exact ; natura garan- 
țlel (tn numerar sau 
suplimentară) și mo
dul. de constituire; 
cota do reținere dln- 
salarlu, «ota do în
tregire. , dreptul orgă- I 
nizațter socialiste ds 

ridica .nunele-, echl- ’ 
aTente" cu 1 paguba' 1

Exigențele privind
4 apărarea ți dezvolta

rea avutului obștesc 
‘ au determinat luarea 

unor,;ntasurl eficiente 
pentru M* organizarea 
gestionări! . bunurilor 
proprietate soda! tată, 
angajarea de gestio
nari calificați, cinstiți 
și cu i simț , gospodă- i 
re*c. i Acestea »-au 
materializat in dlspo-: ] 
zlțtlle' Legii 22/1SC9 
privind angajarea ges
tionarilor; constitui
rea do garanții și răs
punderea In legătură 
cu , gestionarea^ bunu
rilor organizațiilor > so- 
clnllste. în diferite 
«erlsorl trimise ziaru
lui ! nostiu,: cititorii

1 solicita hnianunte In 
legătură cu constitui
rea do garanții la an
gajarea unor persoa
ne 'In funcții tears 
conferă calitatea da 
gestionar;.' ' ' ■ , 
-'Legea stabilește pla

fonul minim al, ga-' 
ranfiei în numerar 
la un salariu, tar 
plafonul maxim la » 
trei salarii tarifare 
lunare, ale gestiona
rii lui; fără a depăși 
valoarea bunurilor

• încredințate, urmtnd 
a fi reținute-In rate 
lunare de 1/10 din 

' salariul tarifar lunar 
«au din .cîștlguJ me
diu pe o lună, în ca
zul remizierilor. Pen
tru anumite categorii 
de gestionari (tempo- 

’ rari sau sezonieri) ss 
pot stabili rate mal 
mari de 10 la șută 
din 3aiariu, teau chiar 
obligația ca lu primi
rea, gcstftiniL, garant 
țla sft fie depusă" In
tegral. De asemenea, 
in raport eu natura 
șl valoarea bunurilor 
gestionate, ministere
le șl celelalte organe 
centrale stabilesc pla
foanele valorice fi 
condițiile in care este 
obligatorie constitui
rea de garanții supli
mentare, conșllnd din 
biuiurj mobile eaii 
Imobile și din obli
gații asumata de terți 
pentru a acoperi pa
gubele ce s-ar cauza 
de gestionar. Exlstâ 
posibilitatea ca și ga
ranțiile suplimentare 
sâ poală fl cohslituiio 
in numerar, fără sfi-șl 
piardă Insă acest ca
racter sau «ă so con- 
(Uhdo cu prima cate
gorie. r: în cazul ..In

-plitrtentarBJ din; < r 
gațll de plata din ■sa
lariul propriu, valon- 1 
rea garanției nu va

■ depăși echivalentul 
limitei legala pentru 
astfel do rețineri din 
«salariul tarifar pe 12 
luni. Pentru ca aceaj?-

■ tă garanție aă fie e-
ficlantă șl gă : nu pre
zinte ■ numai un ca
racter formal, legea 
nu permite cg aceeași 
persoană k& garan
teze pentru mal mulți 
gestionari. / .

La «instituirea ga
ranțiilor ee va tn-

/
1

a ridica eumeie echi
valente cu paguba' 
pricinuită ; declarația 
gestionarului că nu a 
constituit garanție In , 
favoarca’ altaf gestio
nar. ‘ Această ; decla
rație este o consecin
ța ta ț art. 11, at 2 din V 
lefee, .potrivit - cărulti : ?- 
„Cdranjilie reciproce 
intre gestionari nn 
sini admise’. Nu eato 
necesară autentifica- ‘
__________

F ■
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de muncă In temeiul 
' ’art 20,’ Ut d din Co

dul .muncii, cu p-ecl- 
."zareâȚ expresă a cau
zei desfacerii contrac- 

' luluL
Dacă pagubele ■- 1 

duse do gestionari 
■nu ss acoperă in- 

■ tegral In termen de 
o lună de la obțlne- 

' rea titlului executor, 
aceatea vor fi acope
rite din garanția am- 
etliullfi. De aceea, s-a 
siatunl obligația gea- 
Honurilor de a rcin- 
tregl, garanția ptn& 

; plafonul Ințțtal stal 
jll. Reîntregirea,'

< ns’fi ; dată, m ;face 
rate-lunare de 1/3'din 
«ilariu!' tarifar, deoa
rece reconstituirea 
garanției este urma
rea unul fapt impu
tabil’ , gestionarului 
care,; prjn ctilpa sa, a 

' provocat o lipsă In 
gestiune. De mențio
nat ,câ schimba
rea valorii general) 
a bunurilor gesliot 
nale sau schimbă
rile . intervenite . în 
clasa de încadrare a 
gestionarului permit 
revizuirea contractu
lui de garanții. Ase
menea recalesilfiri
trebuie să se facâ, 
de regulă, la în
ceputul fiecărui an, 
In funcția de stocu
rile medU planificate 
pe anul ce urmează. 
Șl in neaaștfl eltualîe 
garanția in numerar 
se, completează prin 
rețineri lunare din 
salariul angajatului 

. In rate de 10. la^șutS. 
în , ca privește .garan
ția suplimentară de
terminată de recalcu
lare, ea trebuie con
stituita integral și 
imediat după opera
țiunile economice care 
au impus majorarea.

O ultimă precizare 
se referă la resiltnirea 
garanțiilor In nume
rar. Astfel, la înce
tarea contractului de 
muncă a unui- gestio
nar pot interveni 
două situații diferite : 
1). gestionarul este 
transferat la o altă 
organizație socialistă, 
tot In funcția de ges
tionar. caz în care 
unitatea de la care 
pleacă angajatul . are 
obligația să. trans
mită carnetul <fe ga
ranție la noua uni
tate ; 2). gestionarul 
este transferat la11 o 
altă j organizație so
cialistă ‘ unde nu] o- 
ctipă o funcție care să 
impună constituirea 
de garanții, sau după 
încetarea contractu
lui său nu mal ocupă 
o nouă funcție (pen
sionar). în aceasta si- 
tw.țle. In bara comu
nicări! scrise a orga
nizație! socialiste, , u- 

, nltalen CEC va elibera 
numerarul constituit 
drept garanție,.

Alexandra 
BOGHIU

reă acestor contracte 
șî nici comunicarea 
lor către gestionar sau . 

" semnatari în ’ cazul 
etnd prin contractul 
de garanție se Insti
tuie ipoteca unul 1 mo
bil, se va cere, in 

, baia , acestuia, Nota
riatului' de Stat com
petent, Inscripția ipo
tecară. Precizăm că 
nu există nleî un fel 
de interdicție privi
toare I» persoanele- ■ 
care constituie garan
ții suplimentare. Ast
fel, soțul sau 
desccnden ții 
sau ascendenți 
garanțl pentru gestio
nar.

Evaluarea bunurilor 
care urmează a fi con
stituite drept garanții 
(suplimentare se tace 
de către comisia care 
funcționează in acest 

pe lingă corni- ’ 
tetele executiva ale 
consiliilor populara 
județene (și munici
piul liucureștl), pe te
ritoriul; cărora slot si
tuate imobilele . res
pective. Ca urmare, 

' .'îh contractele de ga
ranție ee va înscrie, 

. , valoarea Imobilului 
comunicată de coml- 
sltf1 'Competentă șl nu «■a.-—t||n

., __ .țdona-
ție etc. Cu ocazia con
stituirii garanțiilor su
plimentare, or^nulzațî- 
ile'soclailste trebuie ?ă 
țină scama și dc dfe-i 

. pozițiile, legii 19/1M3 
care interzic. Ins'.ril!- 
nnrea terenurilor vl- - 
rane din orașe șl .mu
nicipii. terenuri care, 
nu mal pot;fi:.; aduse 
deci dfcpt garanție.. 
în Ipoteza In caro nu 
s-au constituit gftrau- 
țlUe, „așa cum .am a- 
Tălat. geslionoru! vga 
fi trecut la altă funie-" 
țse, tar dacă aceasta

4
4 S

ConsFiruc|îi de locuinî© în cartierul IȘraida lui Novac
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construcția ce amortizează.

din Craiova 
: M. Andrecsea

J SÎ-1 rezultată
S dlnV obli- £ > i Sdtojde Șrfnzare, 
lalfi din-sa-

■i

diata o constituie înlăturarea orică
rei tendințe de subiectivism. Inccii- 
țenlrea unei depline obiectivități In 
politica de cadre, în aprecierea acti
viștilor. Nu poate fi admis tac! un 
alt criteriu de judecare a valorii oa
menilor care sâ stea la baza activi
tății de «jlecțlonare șl promovare, a . 
cadrelor declt competenta — ve
rificată In practică — cu car» ’ Isi ' 
îndeplinesc sarcinile Încredințate; de
votamentul cu care militează pentru 
apllfeareh lltael generale a parțlduhiL

Viața confirmă z! de zj adevărul 
axiomatic că elementul fundamental 
al trnei politici judicioase de cadre îl 
constituie cunoașterea, sub toate; as
pectele, a oamenilor,. In așa fal Incit 
să se asigure respectarea cu strictele 
a criteriilor ștablUte de narlld referi
toare la calitățile pollllce. profesio
nale si morale ale cadrelor, calități 
privite in Btrinsă Interdenendentă. 
Imprlmlnd cu consecventă în poli
tica de cadra criterii șUlntifice, o 

i orientare Drinclolală. partidul respln- 
: ge cu hotărire orice manlfostări de 
(subiectivism nan favoritism, al căror 
numitor comun constă In aceea că re
prezinți la ultimă instanță,, o- în
călcare a normelor de dreptate si 
echitate socială nropril eodelfilil 

. noastre, după cum combate cu ener
gie promovarea In funcții a unor 
oameni ale căror calități, .latitudini 
si perspective de dezvoltare nu au 
fost temeinic analizate. i

Realizarea ansamblului de măsuri 
adoptat de conducerea partidului. In 
spiritul orientării trasate de Congre
sul al X-lea, pentru îmbunătățirea 
calitativă a pregătirii activiștilor de

nea exemplară, prinelplalitaîca, 
munlstă, simplitatea și modestia con
stituie laturi inseparabile nle fiziono
miei elice a activistului, trebuind 
aă-șî găsească reflectarea deopotri
vă atlt Iu activitatea personală, viața 
obștească, cit ®1 ta viața personală.

Pentru un comunist — ®1 cu but 
mai mult, pentru un cadru de condu
cere - i ' ’
măsurii, sobrietatea, modestia re
prezintă cerințe, obligatorii, a eăror 
nesocotire duce Inevitabil la „des
calificarea morală 0 celui care se 
face „vinovat de aceasta. Partidul nu 
poale șl nu admite nub nici un mo
tiv ca un comunist Investit cu

____»_ 
ruj comportare trebuie să repre- 

a ,Intereselor'societății —‘să .tolereze âle societăți! noastre, fiind In' pri-
■? . ....... ...... 2. i'icaire mul rlnd ci un exemplu viu

disciplina de țiarlld. să nesocotească In această privință. In acest
■

Accentuarea înaltei responsabilități 
Mtelale a comunlBlulul. șl îndeosebi a 
sctlvjBtalul <Jc partid, a constituit una 
dintre principalele dLrecțli de orien
tare trasata de ..documentele din iu
lie IB71“. ca țd do programul de im- 
bunătațlro a activității pollllco-ldeo- 
logloa, dc statornicire a principiilor 
eticii șl echității comunista in toate 
sferele vieți! sociale. In Hotarirea ple
narei C.C. al P.C.R. din noiembrie 
1071 so subliniază : „Plenara cere 
tuturor comuniștilor ,să f manifes
te in ■ toate împrejurările, in ; 
muncă șl in societate, in întregul lor 
comportament principialitate narllni- 
e.l, exigență revoluționarii, combati
vitate șl intransigenta față de ceea ce 
este Vechi și înapoiat, de. tot ee fri- 
nează mersul înainte al sociclâfîi 
noastre, să afirme constant'înalta res
ponsabilitate, spirit de disciplină și 
de dăruire in înfăptuirea politicii 

ffej’.'W»%.' r'BWMfcilw'’/

de conducere li se cere. In primul 
rind, să dea exemplu personal ; de 
mancă harnică, disciplină, de res
pectare siriei» a legalității, de în
deplinire riguroasă a liotlrirllor de 
partid șl de stat, și, in ocelași limp, 
să controleze îndeaproape activitatea 
din întregul lor sector, sâ manifeste 
vigilență, grijă maximă fală de fe
lul eum stat gospodărite bunurile ob
ștești, fata de gradul de eficienta so
cială cu caro mi soldează munca des
fășurata In r,•ectorul respectiv.

In accfit sens, partidul- subliniază 
că numai Imblnfnd priceperea șl răs
punderea In muncă, efortul perma
nent do autoperfecțlonare profesio
nală. de Îmbogățire continuă a cunoș
tințelor ețire a ține mereu pasu) cu 

] ultimeletcuceriri ala,'cunoașterii și a 
asimila 'metodele moderne de con
ducere, dovedlndu-se un promotor 
pasionat ai noului, cu o înalta ți
nuta etică va putea cu adevărat fie
care’ activat să se considere un con
ducător comunist, capabil să Indru- 
n:e,-'.A mobilizeze, să însuflețească 
Si să educe.

Se cuvine relevat In această ordine 
de Ide! că 
ra C.C. al

fermă a oricărei 
prlneinlllor e- 
socialtsle. In 

<iw '■ ,'.' . _ " ", ' a :-
unor cadre ar fi nulul ft evitată dacă 
s-ar fi înțeles la timp că exigența, 
critica severă, sancțiunea sau măsura 
disciplinară — si nu „închiderea ochi- 

...________ __ _______ 1____ lor“ — înseamnă, in fant sollciludi-
Integritatea morală, simțul ne- umanism revoluționar el soirii to- 

‘ ■ ■■ vărășesc.
încredințarea unei funcții de con

ducere consUlule un mandat de în
credere, prejupunlnd obligații și în
datoriri suplimentare. Singurul pri- ■ 
vlleglu al unul activist este acela de 
a munci mal mult șl mai bine decis 
ceilalți, dc a' lua nsupră-și sarcini 
ma| grele, de a ocllva șl mal ferm ''in s»\?i frwiiFfurnfl'flrifA'i

nîe“. cer combaterea 
manifestirî contrare 
licit șl echității ________
mutre cazuri, evoluția negativiitransformările revoluționare care au 

schimbat din temelii înfățișarea țâ
rii șl locul el in lume, In tot ce re
prezintă forța și mlndrla Roma
nici socialisic sini încorporate e- 
forlurUe, competența și tenacitatea 
a zeci șl zeci de mii-de activiști- de 
partid, de stat-și din economie, oa
meni de diferite generații, români 
și din rindurile naționalităților con
locuitoare, care se bncnră de incre- 
____ __  prețuirea poporului pentru 
rodnicia activității lor. pentru abne
gația cu care ou silul să facă din dă
ruire crezul vieții lor.

Definind trăsăturile fundamentale 
ale profilului politico-moral al acti
vistului. conducerea do partid subli
niază câ in Întreaga sa viată, comu
nistul trebuie să dea dovadă de md- 
deslie si simplitate, să combată ma
nifestările de insimfarc și aroganfî, 
să ducă o viață familială si socială 
exemplară. Comunistul trebuie să’fie 
cinstit, curajos, demn, să lupte eu , 
ardoare pentru adevăr, pentru drep
tate si libertate. -

Trebuia arfital că col moi înalt 
exemplu de conduită comunUSă U 
constituie, pentru tuțl activiștii da 
partid, pentru toți tnUllanțU comu
niști întreaga vluță ?! activitate ‘a

In timp ce se afla tete-o • 
excursie prin împrejurimile o- | 
roșului ’/■(?. Neamț, elenul Ion I 
Pinltiie tUn comuna' Piatra Soi- I _pȚe? .sJ p 
mutei (Neamț) a odri* o capsd g 
de protecții ncerplodăM. rSțS- I 
clM din rimpul ulHmutei r&rboi, I 
Co-i drept, austee cd, ii. creme- ’ 
nea rituajil, lucrul cel mai bun I 
ar fi sd sesizeze dutorlidțite lo- i 
cete. Totuși s-d'dpucaJ cd desa- I 
morteze singur capsa cu pricind, . 
pentru a tied(Sa», curd, face ex- | 
ploile. în Hmp'al aceslet' opera- I 
iii' capsa t-d' explodat in mlnd, 
rdnihau-1 grâv.r In ultima tend, I 
alte cinei persoana din același I

.......... I 
în capcana | 
mitei

ln-.r-o dlniliieaU; plutonierul 
Tonelor Trifa. de lai miliția ora
șului Clmjienl. a oprii autoca
mionul 2I-BIT-2307. țnrfireaț' cu 
material lemiids de construcții. 
Întrebai fijnti. ale' cul.'«itit lem
nele, șoferul l-a Indicat pe cel 
doi inși âflațl Ungâfel’țn eablnl 
Dar nlc! n-a apucat bine c3 
cearaL aetetȘ proveniența1 _ 
lemnelor șl unui dintre el l-a 
intnxtea In buzunar 8»0 Iei. după 
care mașina a porilit înainta cu . ... v.-..-.,,--.. —.—-
toaU; viteza. Plutonierul a In- ' dezvoltară u socictâțil jKns‘.rc. inl*r 
copui urmâriren lor. Ln ’ punc
tul de eonlrol fprenller . din 
Valon Bletrel. bariera era lăsalfi 
Mașina eu lemne a oprit,-, In 
fața altor 809 let p.touraru! Iosif 
Haiduc a închis ochii șl., a dat 
mașini! cale liberă I . Zadarnic 
tnste Pentru efi, deși nu mal

nea îitualil, lucrul cel mal bun

cate. Totuși s-a'apucat să deșa-

penlru' d ■. veîlătL..- cară. - face. exr 
L. .E.-r'-l _

ții, capsa i-a explodat în mînd, 
răni'nau-l grăv. la ullinia Ziind, 
u™
'judaț.'au procedci la fel j! s-a" I 
convWs, cu conseednfa unor ră- , 
niri, de prețul imprudentei. ■

I
I 

l-a: Indicai, os cel l 
lingă‘el în cabin® I 
aDUCăt .bine tfl Is I 
ta proveniență- a | 

......... i
I
I

avea hTrata tad'up obstacol. I 
drumul pe care nornteera cei I 

.Înfundat Acum. 1h ■ 
lorilor șl.B tridura- I 
. 88 va lăsa, definitiv |

I
I

patru oria ...1 . 
calea mltultorllor 
ruluj mituit, 
bariera lend.

Rubrică redactată de : 
Dumitru TÎBCOB 
Gheorahs» DAVID 
și corespondenții „Scînle'ri"

secretarului general al partidului 
care oferă o excepțională pildă do 
principialitate revoluționară, de <14- 
ralro pentru binele poporului, in
tegritate do caracter — trăsături ce 
ea împletesc cu spiritul novator, 
competență profundă șl rigoare ști
ințifica. exigență șl dinamism, ne
secată putero' de muncă, legătură 
strtnsă. Indisolubilă cu masele. A ur
ma acest exemplu; a depune efor
turi siăiraltoaro pentru Însușirea or
ganică a acestor trăsături aste un 
lmpej-aUv ai dezvoltării «alltâțlldi- 
revoluționaro ponLru fiecare aetiytat 
și membru al partidului ijoalru.

!n condițiile actualului stadiu de 
rlreă eonlinuâ a autorității cadrelor 
de conducere, a activiștilor, reprezin
tă o condiție esențială a progresului, 
a întăririi disciplinei dc partid șl dc 
stai Iii toate sferele vieții speinlt. 
In această ordine de idei, ce
rințele calitativ superioara Impri
mata In ultimii ani do partid po- 
Illloil de cadre, exigența cu care 
Congresul a! X-lea a analizat as
pectele variate ale formării ®i pro
movării cadrelor, modul responsabil 
In care delegații la" congres șl-au 
exercita! mandatul de alegere a or
ganelor executive demonstrează că 
partidul apreciază munca îiccârul ca
dru de răspundere după competența 
sa reală, materializată în aporlnl 
efectiv la perfecționarea muncii in 
sectorul unde aciiveazâ. spiritul dc 
principialitate comunistă pc care ii
promovftaii, exemplul personal aJ 
letivllăin si vieții 'sale.

iM 
!•'

4

o funcție de conducere — a câ-

zlnte un model de ■ giujlța devotată pentru respectarea principiilor etice , . .jâ"-'-'f fț frfrpg-Srij fMrt.;, j — -•&S'.'1 • n'neooA ■_ .•"• «41a e'>SkÎA#'MMIÎ irKrkracfwA ' ' IJ»» ' ««oî;-
neajunsurile In muncă, să i

 IL'JFțj1
3 ’ , ’ .8 • "to. a

1 ‘ ' vj
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•'. ..................... ............. ........

partidului. Cadrele de partid șî de j 
stat, toți eomunLșlH au obligația de 
a veghea neobosit Ta aplicarea holâ- 
ririlor partidului șl statului, a legilor 
țârii, a principiilor eticii șl echității 
socialiste, de a nu admite nici un fel 
de. încălcare a acestora0.

ineadrlndu-se In mod drese In a- ■ 
eeastă orientare crinatantfl, do prin
cipiu. măsurile organizatorice stabi
lita de plenara C.C. al P.C.R, din 18 
aprilie 1372 Ilustrează o dală mai 
mult faptul-că partidul nostru, pro- 
movlnd neabătut principiile eticii co
muniste In Întreaga viata socială, cere 
membrilor săi, indiferent de funcția , 
ce o dețin, tea mai strictă respectară 
a lesllcr. o activitate șl o viața des- 
fășurată ;ln spirite! cinstei, domnita- 
(li ș! onoarel exemplare. ;, <

In societatea noastră.1 îndeplinirea 
miei funcții de conducere este in- ,] 
compatibilă cu lufamurarea, ■' practi
cile abuzive, spiritul de câpâtnială. 
însuși Statutul. P.C.R. prevede obli- ,, 
gatla Gecăru! membru’ al nartldutel 1 
„sâ fie exemplu de corectitudine si 
de eondniiâ în familie H societate, 
sâ promoveze cu consecventa princi
piile ecbltațll sociale, eâ,respecte cu , 
strictețe normele eticii comuniste . 
Șl dacă aceasta reprezintă o îndato
rire statutară pentru toți coi aproa
pe 2 300 C00 membri a! partidului, cu 
aslt mal mult ea constituie o pbilga- 
^tPdenZH!d6eălâltadnuTwra«e^ ’ 
și mai ..imperios pentru cadrele ț'u ț! .surilor. Adevăratul, spirit î tovărășesc, 
dlferife munci dc conducere îri con
cepția partidului nostru, ccfeetlludl-

cerințele, etidl. comuniste, dis- spirit « subliniat tovarășul Nlcolae 
crediundu-to;!n rindurile maselor pe Ț ‘ "
care aste chemat gfl la educa in spi- 
rf'.ul normelor morale proprii (socia
lismului. Orice maulfeslări străine 
p-inciplitor eticii noastre, orice 
tendințe de căpălulală șl favoritism, 
da egoism șl carierism, trebuie să 
primeasefi o ripostă fermă. Indife
rent de funcția celor care se fac vl-

- uv wvvaiT 
£1 admise 

clarea principiilor moralei 
to ■ la fel cum nu pot fi

- — -^7—' - —-'H's 
junta în munca de partid, tendințele 
de naradă și feaLIvtan. care duc la 
camuflarea neajunsurilor și moleșl- 
rea oamenilor. . Tocirea vigilenței 
revoluționarei spiritul ? de : to 
rărită. Unsa de nreocunare neu
tru o cunoaștere aprofundata a 
rtărllor de lucruri șl a cadrelor , în
lesnesc Infiltrarea de elemente Inco
recte. creează .mediu .Dridnle dlfcri-

cons®j ... ......
____ ...lătura-; dăm dovadă de răsnnndere.. să nu ad

novați dc ele. Nici un fel dc „con
tabilități duble- nu Ml " F ' 
In respectarea princlplfloi 
comuniste — L ___ _ __
admise superficialitatea și negii-

adoptarea de efitra plenn- 
P.CJL din 10 aprilie 1072 a 

Wotăririi cil privire la perfecționarea 
sistemului Informațional ewmomico- 
soclol, Introducerea statamelor de 
conducere cu mijloace de prelucrare 
automată a datelor șl dotarea econo
miei naționale eu tehnică de calcul 
in perioada 1071—IBM. Hotărirca
C.C. ai P.C.R. privind perfecționa
rea pregătirii cadrelor de partid, de 
stat și ale organizațiilor de masă, 

discuțiile purtate al 
- ‘ tovarășului • Nlcolae

■ cere bl îndeplinesc atrlbuUUe. ca si Ceausescu In cadrul colocviului prl- 
»■ „„...„„..x.n „ i— vind problemele științei conducerii

societății reflectă atenția deosebita 
pc care partidul o acordă sprijinirii 
acllviștlJor de partid, de stat și din 
economie, spre a se forma ca adevfl- 
rați conducători la nivelul cerințelor 
actuale alo soc:etății noastre. Rcle- 
vlnd In espunerea la deschiderea 
colocviului privind problemele știin
ței conducerii societății că ridicarea 
nivelului de pregătire a cadrelor de 
oondueere este o condiție esențială a 
perfecționării activității de partid șl 
de stat, secretarul neneral al parti
dului sublinia că pentru a putea da 
răspunsuri juste .problemelor multi- 

avea conseeihte mai grele. Trebuie să p!e ?i complexe m care le ridică 
1- marile, schimbări revolutionarc d|n

C(?aus<i-cu la ■ Încheierea lucrărilor 
recentei Dlonare a C.C. al-P.C.H.. ne
cesitatea ca măsurile orsanlzatorice 
adoptate să constituia un Dțllej de 
analiză serioasă, la nivelul oraane- slMt F “C 
lor centrata șl .locale ale oartldului. , Precum șl 
a modulul In care cadrele de. condu- cuvlntarca

a comportării, n . (olului lor de 
viață-: „Esie necesar ssă se în- 
(eleagă bine faptul că vom face 
lotul pcnîru a asigura respecta
rea cu sfințenie a acestor înda
toriri. a erlteriilor care stau la baza 
activității partidului nostru, a condu
cerii sale. Vreau să fie clar, să ne in- 
(eiegem bine că fiecare, acolo unde 
este pui. are oblixalla de a Ina toate 

tole- ttifcnriic ■ Dentrp a uni colectivul în.
vederea soluționării ujrespnnzătoare 
a sarcinilor. Nimeni nu ore voie să 
treacă'peste probleme, să Ie musami- 
lizezc. pentru câ. mai devreme san 
mai fîrzlu, ele țoț apar și atunci ,pot

telor manifestări hegâtive. cu cc
•etate deosebit;dei serioase.. inW -n____ _______________________ .....

i din funcție a color’ vlnovațl de mlicra ulei un fel de abuz : dacă ire- viața societății. ’ mutațiile deterrm-
■ in .mimi Cem nsor w 'nnjrt- lucruri, acestea nate de revoluția tehnlco-sUlntlticâ

<■,» 1 rt m’WTi ax ia n n â ea Pza-rav ea ellnlvrt ~ — «toto.,—to —X

«rea: _____ . ..__
„asemenea abuzuri:y.<liirin«;,ta,;.'a*tfeP< totJBL. _ ________ _____ __________________ _
de cazuri o îndatorire imperativă. se agravenzi, produc efecie dintre contemporană, se cere o cunoaștere

Experiență nratfl că; departe de a-i cele mal dăunătoare-., adlncă a legilor obiective ale der-
,.njuta pe cel ce .greșesc”, moliciunea, On; cadru d" "*-J—" —' ...

‘Îngăduința neprinclplolâ ronxtltule in 
fapt o- Intiirajare, creează climatul 
favorabil tnmulțlrir'âburjrilDr. duc 

.la perpetuarea șl’agravarea heajun- 
it-

iritai«s -ț aliluia b iezilor, uDicrtivc sie aex-

, • conducere poarta voltăril economlco-socfole. o stăpî-
depllnă răspundere pentru tot■, ce se , ’
petrece în sectorul afin de activitate. 
Nici un fel de iusilflefirl nu 11 pot 
nhsolvl rte aceasta responsabilitate 
demrslr.ri In tnod flrașc din obllga-

_ yne sl atribuțiile ce II revin nemlj- 
principlai. adevăratul umanism soda- 'Ibc.ll Celor cărora partidul și stalul 
list, propriu „comunistului de ome- socialist lo încredințează o funcție

nire temelnicâ a metodei mațerla- 
lîst-dlaleHIce dc snollzâ a fdonifcr 
oekw eoclflle, o înțelese re aprofun
dată a realităților Istorice nof, â ca- 
racterWdclior economice. wHUJce si 

‘sociale a!e epocii în care Mim;
In același timp, o eorlnțâ prteor-

;■ 
I 
1
"partid.* de stat ?J" din economie’de
pinde In măsură decisivă de stator- 

îrdclrei in 'practlea fiee&rui organ-șî 
’ organizație de partid a unul climat 
de 'exigență si comhalîvitate. a unul 
stil ’ democratic de muncă, bazat ne 

‘stimularea crltleii șl autocriticii 
principiale. Indiferent de funcție, reus- 
pectareaTstrictfi'a Prevederilor statu
tare sî a normelor vlelli de ,partid, 
participarea activă a tuturor! comu
niștilor la .dezbaterea si adoptarea 
h măriri lor, ca șl Ia aplicarea lor efec
tivă; crearea cadrului propice' «rtl- 
mulărir schimbului liber de păreri 

'«pro.ti ‘«iui Cele mal, bune 'moâalltkti 
;de perfecționare a aciJrf.tătii.. 'q

în -actuala - etapă de evoluție « 
tȘriL dnd .creșterea continuă a ro- 

Tujul' partidului ca' forță conducă
toare ’ă.EpcletSțll. perfecționarea ca
litativă . a ,muncii tuturor organelor 
de pnrl'.d reprezintă factorul hotă
rî lor; In opera de făurire a societății 
socialiste multllațeral dezvoltate, de
plina ' concordanta dintre nobilele 
Idealuri pehjru care militează parti
dul șt profilul etic al neSivlșUIor găl 
constitute o. cerLnCâ; esențială,. Spre 
realizarea el converg constant nreo- 
cuDflrHe. eforturile tuturor organelor 
)J organizațiilor de partid.

pintle. în măsură declalvă de stator-
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ÎNTREPRINDEREA DE CONSTRUCȚII
HIDROENERGETICE BUCUREȘTI CLUJEANA1FABRICA

Servim credite
pentru exemple

negative

«spL-rvț.

(Urinare din pag. 1)

(MILIARDE IE!)

(hectare)
cera

..eveniment” — 
pentru lucrătorii 

sectorul energiei

se pastreaza 
in bidoane ?

contemporan
Ji ele 

numai prin 
le deUn cel 
socialista a 
moralitatea 
le a tlrma 
acestor oa-

CLUJ (Corespondentul ..Scfntell”, 
Alexandru Mureșan). — Colectivului 
uneia din cele mal cunoscute si ores- 
tigjoa.se unități din sectorul de pie
lărie sl încălțăminte din tară, fa
brica, „Clujeana", l-au fast decernate, 
intr-un cadru festiv. Steagul roșu șl 
Diploma do întreprindere fruntașă 
pe tară In Întrecerea socialistă pe a- 
nul 1071. loan Bodotil. director de 
producție. Marla Luca, muncitoare, 
membră a comitetului oamenilor 
muncii. Magdalena Poka. muncitoare 
fruntașă, șl alții au subliniat contri
buția Întregului colectiv la realizarea 
succeselor, din anul trocul, anaaiin- 
du-so să valorifice mai deplin po
tențialul uman și tehnic al acestei 
mar! șl moderne inlreprlnderl. Sar
cinile do plan pe primele patru luni 
au fost Îndeplinite, s-au livrat oină 
la această dată suplimentar peste 
12 GOO perechi încălțăminte. Cu ace.'* 
prilej, colectivul a fost felicitat tio

DEPOUL C. F. R. - CRAIOVA
CRAIOVA (Corespondentul „Scin- 

tcli“„’Nlsior Tulcu). Intr-o armosferfi 
sărbătorească a avut toc solemnita
tea inminărU Steagului roșu șl Di
plomei de Întreprindere fruntașă ne 
tară colectivului de muncă al De
poului C.F.R. Craiova. La .festivita
tea prilejuită de acest eveniment' au 
luat parte tovarăsăl Constantin Brt- 
bâlău. membru supleant, al Comite
tului Executiv ol Comitetului Cen
tral ol P.C.U.. prlm-secretar al Co
mitetului Județean Doll al P.C.R.. 
Constantin Mindreanu. membra ai 
Comitetului. Executiv al Consiliului 
Central oi, U.G.S.R..’ președintele 
Consiliului -pentru activitate politică 
și cultural-oducativă de - mușii al 
Consiliului Central ol U.G.S.R.. Io
nel Dlaconescu. adjunct al ministru
lui transporturilor șl telecomunica
țiilor. Alexandra Grecu. președin
tele Comitetului uniunii sindicatelor 
lucrătorilor din transporturi ‘si tele
comunicații. reprezentanți ni orga
nelor locale de partid șl de stat, nu
meroși invitau. In cuvlnlul său. ing. 
Gheorghe Sandu, șeful depoului. a 
scos In evidentă succesele deosebite

prima In continuare o exigență ma
ximă întregii noastre activități, că 
vom munci cu hotărire pentru a 
construi noi și no! obiective hidro
energetice si hidrotehnice". .

altele
pa'

TR. SEVERIN (Corespondentul venlment. vorbind in numele mll- 
„Sclnleti", I. Angliei). — Miercuri, in lor de constructori care au efectuat 
sala Teatrului din Tumu Scvcrln fa In anul 1071 lucrări hidroenergetice 
avut loc o entuziastă adunare festivă ?I hidrotehnice in,12 Județe ale țării, 
in cadru] căreia colectivului Intre- inginerul Adalbert Gilbert, director 
prinderii de construcții hidrocncrge- 
Uce-Bucureșli 1 e-a decernat, pentru 
a treia oară consecutiv. Steagul roșu 
sl Diploma de Întreprindere fruntașă 
pe țară pentru rezultate remarcabile 
obținute in Întrecerea socialista In 
anul 1071. In prezidiul adunării fes
tive au luat loc tovarășii Ștefan Pâ- 
vel. secretar al CC. al . U.G.S.R,. 
Traian Dudas, prlm-secretar al Comi
tetului Județean Mehedinți al P.C.R., 
președintele consiliului popular Ju
dețean, Octavian Groza, ministrul 
energici 'electrice. Ghcorghe Cocos, 
adjunct al ministrului energiei elec
trice; reprezentanți a! grupelor de 
șantiere de la Porțile de Fler, Lotru, 
Argeș, Someș șl Poiana Uzului. Re- 
ferinclu-sc la semnificațiile acestui e-

rea electrocnergetlca 
Arad, j Elocvent pen
tru dezvoltarea uzinei 
din ultimii ani este șl 
faptul că producția de 
energie electrică a 
crescut de circa 13 ori 
față’de 1030. iar nu
mărul aîxmaților de 
4,5 ori.

Acum.! la aniversa
rea ceior 73 de nnl de 
in înființare,' even!-: 
meni deosebit pentru 
energctjclenll arădani, 
le transmitem' tradi
ționalul „La mulți 
nnl !“ Cunosdnd și 
semnificația cuvlntu- 
lul.
care 
din, _ _......... _
electrice înseamnă a- 
varie, le mal urăm 
și „ani mulți fără... e- 
venimento 1“

ne, printre altele : „Asigurăm con
ducerea partidului șl statului nostru, 
pe dumneavoastră, mult stimate to
varășe secretar general, că nu vom 
prccujK-țl nici un efort pentru a !m-

cat In ziarul,local 1 Că 
amintitele unități — 
pe numele lor Com
binatul de articole teh
nice din . cauciuc, fa
brica de stofe „Arge
ntina* și uzina meco- 

■nlcă ...Muscel" —■ duo 
ila ora actuală o po
vară grea, de împru
muturi șl stocuri su- 
pranormallve, a căror 
valoare se ridică la 
multe milioane leL 

Dar de ce s-a ajuns 
aici, tn .ce s-a concre
tizat preocuparea pen
tru prevenirea respec
tivelor neajunsuri, pe 
.care trebuiau s-o ma
nifeste lucrătorii ban
cari? In nimic. Ca 
tsrmuijo. practica res
pectivă,'. continuă. Uzi
nele cer credite, banca 
le cUț lș/.-cri-
tlcă.' In* mod tovără- 
„șesc-p Banca,. nu, vede 
dectt palul din ochiul 
altukta.

Jnlr-un . schimb, au 
.fost impflrțlți in două 
schimburi : o parte di
mineața, cealaltă par
te după amiaza. Șl 
astfel, fără recrutare 
și pregătire de forță 
dc muncă, fără căuta
re da materiale sau 
beneficiari (adică fără 
efort), dlntr-un condei 
birocratic „s-a Îmbu
nătățit" coeficientul da 
schimb — chiar dacă 
grgdul de ■ 'Utilizare, a 
mqșlnltor a rămas ne
schimbat

După cum se vede, 
metodă veche. — „pe 
din două", după prin
cipiul judecății Iul So
lomon. Numai că în 
legenda respectivă 
trebuiau împăcate 
două mame pentru a- 
celașl copil, ori aici a 
fost uitat schimbul IU. 
Operația ar trebui deci 
refăcută șl lăcătușii 
Impărțlțt in trei grupe 
egale, 
mâți’ 
Aiud. 
ceața

rale a Sindicalelor, a felicitat. la rin- 
dul ttău, colectivul uzinei.

Llilnd cuviritul In cadrul adunării, 
directorul general adjunct ol uzinei, 
Adalbert Bularca. a înfățișat princi
palele realizări obțlnulo.de uzină in 
primul an nț cincinalului’. Referin- 
du-se la Îndeplinirea sarcinilor pa 
primele patru luni, vorbitorul a sub
liniat că, tn cinstea zilei da 1 Mâl. 
planul la producția marfă vlnduta ji 
încasată a fost depășit cu 29.2 la sulă. 
Iar cel de export cu 33 la suta.

în acest cadru solemn, adunarea a 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral aj Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceausescu. in 
care se spune, printre altele :

„Asigurăm Comitetul Central 
a! partidului. dc dumneavoas
tră personal. Iubite tovarășe 
Nicolae Ceausescu, eft, ne .vom 
consacra întreagaj muncă și energie 
pentru u Intimpina Conferința'Națio
nală a Partidului cu no! înfăptuiri, ne 
vom mobiliza mai mult eforturilo 
pentru a spori contribuția noastră la 
programul de Înflorire a patriei 
noastre socialiste elaborat do Congre
sul al X-lea-al Partidului Comunist 
Român". , ;

economist..

Colectivul celei mal mari uzine 
bucureșlene. uzina ,.23 August", dis
tins recent cu Ordinul Muncii cla
sa I, a primit Steagul roșu gl Di
ploma do • întreprindere fruntașă pe 
tară In întrecerea socialistă pe anul 
1071.

La adunarea organizată cu acest 
prilej au luat parte sute de munci
tori. tehnicieni și ingineri al acestei 
mari întreprinderi industriale tnicu- 
reștene. Erau prezonțl de aseme
nea. reprezentanți al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini, ai organelor locale de partid, ai 
Consiliului Central" al’ Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România.

Tovarășul Gheorgbe Cioară, mem
bra al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.IL. prim-secrctar al Comita
tului municipal București ol P.C.R.. 
primarul general al Capitalei, a fe
licitat călduros colectivul uzinei cen
tru rezultatele dobîndlte anul tre
cut. pentru Înaltele distincții pri
mite și, i-a urat noi și importante 
suceeșerin activitatea pe care octa- 
fășoară pentru îndeplinirea planu
lui de stat.

înminind distincțiile, tovarășul 
Gheorgho Petrescu,' vicepreședinte al 
Consiliului Centrul al Uniunii Gene-

către Larisa Munteanu. secretar ai 
Consiliului Central al U.G.S.R.. de 
Soos Manea Carol, secretar al Co
mitetului județean Cluj al P.C.R.. de 
Inginer Tudor Avram, adjunct al 
ministrului Industriei ușoare.

ParUdpânUI la adunarea festivă au 
adresat C.C. ai I'.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. o telegramă tn 
care ®e spune, printre 
„Animat de ideile nobile ale . 
trioUsmulul socialist și conștient de 
faptul că distincția acordata si ob
ținerea drapelului de .Întreprindere 
fruntașă pe ramură obligă Ia o mun
că și mal susținută In vUlor. colec
tivul do muncitori, ingineri șl teh
nicieni. români, maghiari si de alte 
naționalități, este bo'ărlt să nu pre
cupețească. nici un efort pentru a 
răspunde înaltei prețuiri acordate de 
partid și de stat și pentru a-s! men
ține în continuare titlul de unllata 
fruntașă".'

Folosirea 1 erblcldelor 
la culturile .agricole. 
Îndeosebi la cele prâ- 
șltoare, pentru com
baterea chimică a bu
ruienilor, prezintă 
multiple avantaje — 
nlît prin obținerea de 
producții mari, dt ți 
prin economisirea li
nul Important volum 
do lucrări față de pra- 
șllele manuale. De n- 
cest lucru s-au con
vins si cooperatorii 
din județul ■ Vran- 
cea. Pentru acest, 
an. multe cooperative 
din acest Județ, prin
tre care cele din Su
rata, Focșani,' CI ostași!, 
Jarlșlea, Pădurenl șl 
altele și-au prevăzut 
să erblcfdeze: în total 
aproape 13 MO ha cu 
porumb. Clnd a ve
nit însă vremea se
mănatului s-a con
statat că erbicidele

nu țx>t fi folosite Inte
gral. Motivul ? Lip
sesc 350 de duze de 
la GO de echipamente 
de erblcldaxe de la se- 
mânătorlle SPC-8. 
După cum ne Informa 
iov. ing. Nlcpiâe Ba- 
loslm, directorul ge
neral al direcției agri
cole Județene, duzele 
realizate In,acest scop 
nu sînt corespunzătoa
re.: fiind făcute dln- 
Ir-un material plastic 
caro nu rezista la nre- 
siupea de lucru a'se
mănătorii,’ Droduclnd 
o fmprășllere neunl- 
formă a erbiciduluL 
Așa na face că din 
15 0®0. ha. coopera
tivele agricole din 
Vrancea au erbicldat 
numai 0 140 ha.

Cu alte, cuvinte, de
geaba cumperi, mii de 
sape, dacă nti procuri 
81 cozile 1

,otțUnute In anul 1071 de colectivul de 
muncitori, Ingineri șl tehnicieni al 
depoului. înminind distincțiile, tova
rășul Constantin Mindreanu a feli- 
cltaL din partea Comitetului Exe
cutiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R.. întregul colectiv de muncă 
al Depoului C.F.R. Craiova.

In Încheierea adunării festive, to
varășul Constantin Băbălăuț a fgll- 
citat călduros harnicul ‘ colectiv pen
tru reallzărilo obținute, urindii-1 
noi succese !n activitate. S-a adop
tat. apoi, o telegramă adresata C.C. 
al P.C.R;; tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, In care, printre altele, se 
spune : ..întregul nostru colectiv 
este holărlt să muncească cu aceeași 
dăruire și pasiune partinică pentru 
o participare șl mal activă la reali
zarea mărețelor sarcini puse In fata 
.noastră de partid, pentru u intlm- 
piha cu realizări deosebite apropiata 
Conferință Națională a P.C.R-. cu 
rezultate • lot mal sporite in activita
tea depoului nostru, aduclndu-ne 
astfel contribuția ta edificarea so
cietății socialiste multilateral dez
voltate In România*.

Recent s-au Împlinit 
75 dc anj de la Înfiin
țarea Uzinei electrice 
din Arad. In primăva
ra lanului 1837 erau 
pulsați spre consuma
torii din Arad primii 
kWh do energie elec
trică furnizați de una 
din primele uzine elcc-’ 
trice construite In țara 
mostră. Aradul era, 
deci, la acea dată, u- 
nul din primele orașe 
din țară și din -Europa 
ce se bucura de avan
tajele energiei electri
ce. Un an mal tlrzlu, 
în 1806, s-h construit o 
linie aeriană monofa
zată de 2100 volțl pen
tru alimentarea cu e- 
nergie electrică n co
munei Aradul Nou.

Din fosîa uzină de 
odinioară n-a mal ră
mas decil... amintirea. 
Construcții noi. insta-

pentru
pro

ds omenie, cum a denu- 
mll-o tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

Ml-au venit în minte a- 
ceste două pilde alo unor 
oameni do frunte ai satelor
— doi dintre cutele, dacă nu 
miile pe care l-nm cunos
cut in i>crearinareu mea 
prin spațiul și timpul satu
lui românesc c:..*......
— șl pentru faptul că 
ml se relevă nu 
locurile pe care 
doi In Ierarhia 
satului, ci prin 
Înaltă pe care 
viața și munca 
meni, prin Însușirile alese 
care i-nu făcut Iubiți șl sti
mați de obște.

în zilele noastre orice om 
« apreciat după munca sa, 
după demnitatea și cinstea 
pa care 1 le conferă rezul
tatele acestei munci. A fi 
gospodar astăzi Înseamnă 
a munci In așa fel incit să 
contribui in cel mai înalt 
grad la înflorirea coopera
tivei agricole de;producție, 
la ridicarea materială șl 
spirituală a satului. Inves
tirea cu orice funcție, cu 
orice răspundere In cadrul 
organismelor colective de 
conducere nu poate decurge, 
în mod normal, decil din 
calitatea de fruntaș a] 
mundL E un net de drep
tate socială acesta, semnul 
lncetațenirlf In viață o le
gilor morale ale socialismu
lui. Este consecința fireas
că a Izblnzll depline șl de
finitive n socialismului în 
viață* satelor noastre. Iz- 
bindâ de ta cucerirea căreia 
se vor Împlini In curind 
zece ani.

Dreptele și curatele prin
cipii morale pa care le pro
pagă de secole proverbele 
noastre — chintesență n fi
lozofiei sănătoase o lârăni- 
mil noastre — capătă asr 
lăzi putere de lege in viata 
satului. Mai ales străbuna 
Înțelepciune potrivit căreia 
pomul dnpâ roade șl omul 
după fapte se cunoaște n 
devenit criteriu esențial de 
apreciere, satul edlflcin- 
du-se repede dacă cineva 
este „rod bun" sau o ..poa
mă".

De, aceea, chiar dacă In 
atllen rinduri. țl cu precă
dere In ultimul an. recol
tele nu întrunit recorduri 
nevisate nici măcar fn ba
lade șl colinde, mnren rod
nicie răminc înainte de 
toate înflorirea personali
tății. n virtuților alese ale 
fiilor satului.

Este recolta cu adevărat 
de nur pe care a obținui-o 
«aiul românesc contempo
ran. cinstea șl nilndrla 
noastră, nle ponorului de 
muncitori șl țărani care 
slntem.

Generalizarea schim
bului II șl extinderea 
schimbului III consti
tuie o Importantă sar
cină economică pentru 
mal buna utilizare a 
potențialului tehnic al 
Întreprinderilor indus
triale. Pe alocuri Insă 
rezolvarea problemei 
schimburilor II șl III 
a trecut dlnlr-o sime
trie nefericită pe... 
planul al II-lea sau 
chtar. al III-lea In 
preocuparea unor co
mitete nle oamenilor 
muncii. De pildă, la 
întreprinderea meta
lurgică Aiud, unitate 
cu rezultate meritorii 
In producție, numărul 
muncitorilor caro lu
cres zâ I n sc.h I mbul fi 
reprezintă, față de cel 
care lucrează In 
schimbul I, doar 32,3 
la suta, lor cel din 
schimbul III reprezin
tă numai'37,4 la suta. 
Ca urmare, un număr 
mare dț> mașini sini 
folosite numai opt oro 
pe zi. , în ’ întreprin
dere. 52 de strunguri 
lucrează un schimb r si 
se odihnesc două. ■

Pentru remedierea 
situației s-a folosit o 
metodă ■ originală. Lă
cătușii din atelierul 
mecanic, care lucrau

investiții pentru mecanizare, 
chimizare, pentru Imbunâlâțiri 
funciare și, lolodalâ, impune o 
preocupare constants 
organizarea raționalâ a 
ducției ji a muncii, pentru a- 
plicarea In producție a cuceri
rilor știinfei agrozootehnice a-, 
vqnsale. Tocmai în acosf sens gu 
acționat ți acționează partidul 
ți sloiul nostru, acordind o a- 
tenție deosebita dezvoltării pe 
bazo modeme a producției a- 
gricole'. Privind graficele ală
turate/ avem imaginea acestor 
eforturi mari facule de statul 
nostru. Cifrele caro indica ni-

RECOLTA

Cftova telefoane ne 
sugerează reconstitui
rea următorului dia
log :

— Banca ? Slntem 
C.A.T.C.-Pitești ; Vă 
rugăm, mal dațl-ne 
credite

— Vă dăm, dar, știți, 
clauza : doblnzl. pe-: 
nalizări.

— Banca? Sintem 
„Argeșana" — Pitești. 
Mal dațî-ne ceva cre
dite.

— Vă dăm, dar, știți, 
clauza : dobinzl, pena
lizări;..

— Banca ? Slntem 
U. M. M. Clmpulung. 
Mal vrem șl nol„

Da, așa este. Unele 
Întreprinderi cer cu 
nemiluita credite, iar 
banca, generoasă șl cu
lantă,' le' acordă. Și. 
apoi... ■ critică ! proce
deul. Cc a (pnslatat, 
recent, conducerea au- 
cursalei Băncii Națio
nale Argeș- șl a criti-

„Solomon-cel

Nu-i așa, r.’.i- 
tovarfiși din 
că în felul a- 

problema se. va 
rezolva și veți obține 
o eficiență economică 
grozavă ? Dacă nu 
credeți. - apelați din 
nou Ia Solomon-cel- 
InțelepL Deși, 6« 
pare, el nu era econo
mist

voiul producției de cereale la 
sfirșitul cincinalului sini mobi
lizatoare. Unifâțilo agricole 
pot produce mai mult, randa
mentul in producția vegotalâ și 
animalâ poate spori simțitor. 
Aceastâ sarcinâ, subliniata In 
repetate rînduri do conducerea 
partidului nostru, este pe de
plin posibil de realizat. Au de
monstrat-o și realizările coope
rativelor agricole obținute tn 
anii caro s-au scurs do la în
cheierea cooperativizării. înde
plinirea prevederilor privind 
sporirea producției va contribui 
la dezvoltarea întregii econo
mii, la creșterea bunăstării ță
rănimii, a Întregului popor.

Inginerul Adalbert Gilbert, 
general al Întreprinderii de construc
ții h’drooneraeticc-București, a ară
tat că cel nfiii Important succes ob
ținut de lucrătorii întreprinderii în 
anul trecut II cosMtiluie ■ punerea in 
funcțiune la Întreaga capacitate, cu 
uh avans de 2 Iun! față de termenul 
stabilit In olanul de slab a Sistemu
lui hidroenergetic sl de navigație 
Porțile de Fier, col mal Important 
obiectiv hidroenergetic al țării, rod 
a! colaborării fructuoase statornicite 
intre țara noastră și țara vecină și 
Drioienă. Republica Socialista Fede
rativă Iugoslavia.

La adunarea festivă a fost adresată 
o telegramă C.C. al P.CJL, tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu, In care se șpu-

,v- ■
‘.'•’ Privind graficola alăturate, a- 
vem imaginea progreselor re
marcabila pa caro agricultura 
noastră le-a făcut în numai un 
deceniu de la încheierea coo
perativizării. Elo își au origi
nea în munca unită a țărănimii 
cooperatiste, în puternicul spri
jin material și tehnic acordat 
da stat acestei importante ra
muri a economiei țării.

„Desigur, cooperativizarea nu 
rezolvă ți nici nu poate re
zolva de la sine ridicarea agri
culturii, problemele crețterii 
ți modernizării producției agri
cole — sublinia tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Congre
sul Uniunii Naționale a Coo
perativelor Agricole de Pro
ducție din februarie a.c. Ea 
nu creează decîf baza socială 
ți organizatorică necesară în
făptuirii acestui scop. Rea
lizarea unei agriculturi in
tensive de maro randament 
— necesitate obiectivă a con- 
atracției socialiste 
eforturi susținute pentru dez
voltarea bazei lehnico-materia- 
le a acestei ramuri, rbclamâ

tigjoa.se
ob%25c8%259blnulo.de
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„Eu nu am

România,

muncit

eu nu

decît pentru ea“

Există în vlota 
care au .îndeplinit _ . . . .
istoric un moment in caro ele tei 
afirmă In cel. mal Înalt grad trăsă
turile lor esențiale, meritele, ce îi 
minusurile lor.

Pentru Ion Heilade-HădulBacu, un 
asemenea moment l-a constituit 'anul 
1M8. AtuncJ. in viitoarea revoluției. , 
s-a dezvăluit personalitatea-sn do 
om politic, de- patriot .animat de 
idealuri de progres șl , Iubire de 
țară. Tot atunci au apărut clar și, li
mitele concepțiilor și actlyllăiil sile, 
care au făcut ca aportul *tui la des-'- 
fățurarea revoluției să fie ulterior 
aUt de controversata

în ajunul revoluției. Hellade-Rfidu- 
lescu era un om ta plină maturitate, 
căruia activitatea sa multilaterală ca 
dascăl, ziarist. poet, traducător, edi
tor ii adusese o coiislderabllâ popu
laritate, conferindu-1 un loc de print 
plan In viața culturală a tării. Elev, 
apo! dascăl la școala Iul Gheorghe 
Ltizfir, n rămas ®ă o conducă'după 
retragerea cărturarului transilvă
nean. (plită In 1827). ducînd mal de
parte opera do așezare â bazelor 
invățămintuhii românesc. Intr-o vre
me dnd lotul în acest domeniu tre
buia făcut de la-ncenuL Alcătuise 
cea dinții lucrare destinată a stator
nici o limbă literară comună a tu
turor- românilor — ..Gramatica româ- 
neascăa 
scrisă In limba 
românesc" (1828). . 
revistă literară — „Curierul de ambe 
sexe", adevărate tribune ale 
pentru Idealurile naționale de liber
tate si unitate. Se etlrmase <& Ini
țiator țl fondator al Societății filar
monice. core i pe față uy mărea promo
varea teatralul național, dar cure a- 
coperea de fapt o organizație politică ■

unor personalități 
un anumit rol in

Intemeiasc cea dinții gazetă 
țări! — „Curierul 
ș: np-ol cea dinții

luptai

decît s. TO lflț
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secretă, creată ca mijloc de 
pentru egalilatea'.ln drepturi, 
dparea socială, unirea țărilor 
ne. Școala, presa/ teatrul, cultura re
prezentau pentru Heliade tot atllea.: 
mijloace de luptă pentru deșteptarea 
nației, pentru ridicarea ei la Jnțe- 
legerea imperativelor veacului șl 
pentru emanciparea el politică. „A- 
devârat că de la un timp incoa rd 
vorbesc mai mult-de limbd, imS vor
bele de nattonaUtate — mărturisea 
el, In 1848. cu puțin timp Înainte de 
revoluție. De s-ar fi putut vorbi ca 
in țările unde au oamenii Umbâ și 
curtat, o-as fi vorbit altfel. Ah ! de 
ce nu pociu să-mi sparg inima sd 
v-o arăt, să vedeți câ n-are altă 
bătaie decît de cauza voastră, de că- 
pill vojtri

Era firesc dar, ca tinerii revolu
ționari grupați In societatea seeretă 
„Frăția"; .in frunte cu Nleolae Băl- 
cescu, Ion Ghlca. C. A. Rosettl, fra
ții Golescu sS-I caute colaborarea.

Astfel. Heliade» a făcut parte din 
comitetul revoluționar care a pregătit 
izbucnirea revoluție! din 1815. a par
ticipai la elaborarea programului el. 
pe care l-a tipărit apoi pc ascuns 
în tipografia m de la Obor, ta pește 
3 OM) de exemplare- Hellade a fost cel 
care a redactat, din ihsfirdnarea co- • 
miletului revoluționar, proclamația 
menită n explica poporului scopul 
revoluției și a-l chema la arme șl 
iot el cel care i-a dat citire, cu stea
gul tricolor in mină. In

luptă 
eman- 
romfi-

gul tricolor in mină. In mlUocul 
mulțimii adunate In Iunie 1848 pe 
tdmpia de la Islaz. A făcut parte din 
guvernul provizoriu. Instaurat de 
revoluție, tn care a deținut departa
mentul instrucțiuni! publice și al cul
telor. apoi din Jocoț^jența.domneas
că. jucîhd un rol de/ prim plan' In 
întreaga deaf&nirare a revoluției, ’-■ l,^=^r ,<3 ' JD'-•.El? i ’U

.Hellade era, ca șl ceilalți mllltanți 
. din 1848. pentru Înlăturarea asupririi 

■ și propășirea generală; pentru des
ființarea rindulelilor feudale, in care 
vedea o ifrină jnicnlea progresului c- 
conbmlc »!■. soda!. Pe acest fond ge
neral au apărut Insă ’șl s-au conturat 
— așa cum se știe — mal multe o- 
ricntârl șl curente, purtind ampren
ta Intereselor diferitelor close < 
grupuri sociale — de la curentul 
ce! mai avansat, democratismul re
voluționar, care exprima interesele 
clasei celei mal asuprite de feuda
lism, țărănimea, plnă la democratis
mul burghez șl, conservatorism.

Hellade s-a situat pe poziția unul 
democratism burghez moderat, core, 
recunosctad necesitatea unor schim
bări sociale, se nronunța insă pentru 
realizarea lor po cale pașnică, fără 
luptă de clasă, cu menținerea tutu
ror claselor, ...........................

' într-o societate măcinată de adinei 
contradicții sociale, In care masele 
erau supuse unei crunta oprimări și 
exploatări. Hellade, de pe pozițiile 
unul umanitarism abstract și utopic, 
predica Înfrățirea gcmeralh. Mișcarea 
revoluționară trebuia să fie. in oon- 
cepfla lui. „ordine, pace, armonie, li
bertăți generale, drept public". în 
timp ce revoluția adevărată, tinzi nd 
să Uchideze prin violență rtadulellle 
perimate, condamnate de istorie, '.-i 
să instaureze, rinduleli noi, ta concor
danță cu cerințele progresului, este 
calificată de el drept „anarhie0, „za
veră". în această poziție se reflecta 
de fapt teama unor elemente ale bur-: 
ghezlel față de lupta maselor, ten
dințele de conciliere cu moșlerimea.

în practică; acesta concepții l-au 
dus pe Hellade ta adoptarea unei ati- 

...ludlnf potrivnice îfațftrdexsoluițanaroanțj 
' pjobleme! ’ fundamentrite,hiltovoluțipț

decl ?! a boierimii.

justă — împroprietărirea țăranilor, el 
preconirind, în locul Împroprietări
ri!. simpla emancipare a dăcașilor.L 
După cum pa bună dreptate avea (să 
aprecieze Balcescu mal țirzlu. o ase* 

. menea emancipare fără împroprietă
rire echivala cu a-1 deposeda pe ță
ran „de toata drepiurlle sale, a-l de
clara proletar fi.'cu dreptul de-a muri 
de foame unde ra coi sau a primi 
condlțifle cu care ca voi proprietarul 
a-l da pȘmlntul"; Sini cunoscute dau
nele pe care nerezolvarea probleme! 
agrare le-a adus revoluției, slăbind 
baza el de masă șl, implicit, capaci
tatea de a rezista intervenției forțe
lor reacționare din exterior.

După intringerea revoluției. Helia- 
de, Împreună cu ălți fruntași ai ei. ia 
drumul pribegiei. Reîntorc ta țară ta 
1839, îsi reia activitatea publldatlcfi. 
Dar ntlt in literatură, dt și ta poli
tică, el nu mai este in pas cu vre
mea, cu noile cerințe ale epocii, pe 
care nu le Înțelege. în gîndlrea sa 
prevalează tot mal muit coMervatte- 
mul si mlsticlfflnul. pb care încearcă 
să le fundamenteze in scrierile iul 
soclal-pollilce.

Cu toate acMtea. șl în ultima parte 
a vieții s-a bucurat de prețuirea 
contemporanilor, care respectau in el 
pe umil dintre fruntașii luptai 
tru redeșteptarea națională. La în
ființarea Academiei Române, in 1887. 

, i se făcu cinstea să fie ales pre
ședintele el.

S-a siins din viață lu 27 aprilie 
1872. in virstă do 70 de ani. Cu toata 
limitele șl inconsecventele el. activi
tatea aa multilaterală, inspirată de 
idealurile de emancipare națională șl 
progres, l-a consacrat pentru totdea
una ta galeria marilor personalități 
ale României modeme- - - - --
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; 21,49 Film” serial : ..Piene’.s gjgan- 
ț țfflor".
ț 23,M Cfito ta Idei Nlrolaș Balotă

PROGRAMUL I

- 9,80 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,03 Prietenii Iul A^cliiuța — 
, .emisiune pnn.sni preșcolari. r

8^0 Ritm, «inereto, dans. :
19,03 Cura de -limba engleză." (Lec

ția a 13-a).
1®,M TeleMncmatcca : „Romeo ud 

Jultetia".
13,4-3 Telejurnal.
ÎS,» — 17,03 Cura de limba 

mană. (Lecția a IS-a).
17,30 Deschiderea emisiunii 

după-atnlază.
17,33 Emisiunea in limba maghiară. 
19^3 " ‘ -- - - ■■ ■■

gar
de

Confruntări. Ca criterii se Iau 
in coMldorape la fundamen
tarea deciziilor 7
Construcții navale — film 1 
cumenlar Japonez. 
1M1 do eeri : „Isprăvile 
Cln-Cln“.

19.33 Telejurnal.
SI,M „Țărani ai muncitori 

slr.tcm" (tj> —•- - — 
realizat de Eugen Mândrie. 
Moment folcloric cu Angela 
Buda, Ștefanla Rsreș, Marta 
Ctobanu ți violonistul Tudor 
Pa::,8. J '
Pagini de unibr Avțnturi ta 
epoca do piatră.
Ancheta TV.-- Circulația In 
triplu eons (H).
„34 do ore".
PROGRAMUL It

19,M)

10,23

Î1.M

Mă»
23,M

pțpb'iema *Srir^-j^j^ri^ițși cate. ProL Paul GHlGOBlU;■ •. . '■<.... - ..

do-

1U1

Jm®
(Ilj. Film de montaj

33,09 Concertul orchestrei simfoni- ț 
ce a HadlotaievizluiilL Dlri-.i 
jor : Ion Radu. „ Romeo, ț! } 
Julietta" ta muzica marilor l 
compozitori : Cealkovskl, Hor- 1 
Iloz, Prokofiev. Tranamlshi- i 
nea va fi Ilustrată cu momesi- ! 
te din baletul lui ProkoSev, i 
dună, realizarea cSnematogra- .' 
Hcă sovietică, eu-» Galina.\ 
ITIanovn In roiuJ pfEneipal. ■ ■ 

. Prezintă,: Ada Brumara. In l 
’ pauză : • Desen . animat ’

• • Agenda. ... i
‘ 72./. taj . /

aior". I l .
carȘl in idei Nlcolee Balota :J\ 
„Lupta cu absurdul*.. Parii- l 
ciț»4 : Egdar Papu, Romul . 
Munteairj, Gheorghe AchlțeL ț

Concursul pe bază de buletine <rn 
tema „Contribuția României socialis
ta la cauza păcii șl colaborării în
tre popoare", organizat de Comitetul 
Național pentru Apărarea Păcii, eea- 
prople de Încheiere. Partlclnanțli la 
concurs pot trimite pe adresa Co
mitetului național buletinele comple
tata cu răspunsurile la-Întrebări pinfi 
la data do 31 mal 1972. Buletine de 
concurs mal noi fi procurate prin co
mitetele județene. municipale d o- 
răseneștl de'luuîă Pentru pace, iar ln 
București la sediul Comitetului , Na
tional pentru, Apărarea Păcii din etr. 
Polonă nr. 19. eector L in fiecare zi 
intre orele 8—17. Locul sl data tra
gerii la sorti a celor 810 premii ale 
concursului vor fl anunțate ta numă
rul pe luna iunie al revistei ..Pen- 
tiți Apărarea Pârii" și in,.alte,,pub;.i-

r. . .’..i. . ...
'fi Alifii!' i-'-. c. .. 'JA 'fji.6,.1 „lîfi'VS

OMUL DE CULTURĂ

DELEGAȚIA
COMISIEI DE AFACERI EXTERNE 

A MEDJILISULUI DIN TURCIA
CONTINUAREA CONVORBIRILOR • ÎNTREVEDERE LA Ml-•

MISTERUL AFACERILOR EXTERNE o DEJUN OFERIT DE AMBA
SADORUL TURCIEI LA BUCUREȘTI • DINEU OFERIT DE PRE 
ȘEDINȚELE COMISIEI; PENTRU POLITICA EXTERNA A M.A.N.
. li'i A i...'. . .. .. ' ’ .. ■’ ... .

Literatul Heltade ne anare as
tăzi ca un mare deschizător . ds 
drumuri, ca un spirit ffămlntaf de 
pasiuni contradictorii, aflat Ia răs
crucea Istorică a unor'epoci drama
tice. cărora lb-a intuit uriașa sete 
de știință șl conștiințe inițiativele 
sale .sint. toate, croite pe marl Bla
nuri.' animate de un sentiment al 
istoriei și al .nevoilor spirituale ale 
neamului românesc, aim nimeni nu 
îndrăznise înainte să formuleze. 
,.Curierul româneac* șl suoiimentul 
kSu literar, proiectul bibliotecii dra
matice a „ȘoeleUțU filarmonice". 
Colecția de autori clasici (cuurin- 
zînd traduceri din Hbmer. Vireillu. 
Xenofon. Tasso, Altieri. Byron, 
Hugo 8-n.). vastul program al Bi
bliotecii universale (18-18). Întrunind . 
tt^&k,ire!£ -
Mil toff. Ariosto. Tmbo Sl con’cmm- . 
ranilr romantici, oprlndu-se îndelung 
asupra dezvoltării tragediei si .dra
mei. nelăslnd eă-1 seupo nici senul 
modern al romanului, reprezentat 
prin D-na de Lafayette. Voltaire, 
Bernardin de St. Pierre. Chateau
briand. .dar și prin George Sand. 
V. Hugo. Balzac — lată' numai cl- 
teva deschideri de orizont- cara 
n-au Încetat eă rămtnfl actuale de-a 
lungul dezvoltării literare din seco
lul său gi chiar dlntr-al nostru. 
Dacă în programul aDaclel litera
re" Kogăinlcnanu II viza probabil 
prin replica lapldarzlronlcă : ..trn- 
duclllle nu fac o literatură", anali
za. mal atentă, eliberată de atitudi
nea partizană, ne dovedește că, efor
turile lui Hellade mergeau în ilrec- 
țll conjugate, urmărind ri' chiar îna
inte de lfrlO — crearea unei litera
turi naționale (ce altceva aveau aă 
fte Zburătorul. MlbaJda s-a. ?). dar 
încadrată, In contactul „permanent cu 
mișcarea universală, pe fundamen
tul clasic ' a.L căreia autorul. Anata- 
llclej voia să Înalțe temerarele aale 
construcții. Izvoarele clasice el ro
mantice ale glndiril etsKtlce ■ helln- 
destl stat astfel. - puse la con
tribuție pentru .a ‘sbdllnl cu 
forte unei argumentații .Istorice 
de foarte întinsă tatorrnatle.. func
ția socială a artei, . rolul „civiliza
tor" șl. totodată, „profetic" al poetu
lui. .. - , , ■ , -■ - -

Prin întreaga sa acțiune culturală, 
prin, inițiativele DUbliclsUce s! con
tribuția in dezvoltarea scolii româ
neștii precum șl prin torta exemplu
lui personal. Ilustrată in poezia si pro
za sa. Ion Hellnde-Rădulescu s-a Im
pus ca run mare ctitor de cultură., ca 
o personalitate de prim rang a luc
răturii epocii .sale. Ideile estetice

pentru care a miliiat, peripectlvi 
generoasă asupra rolului artei, asupra 
modalităților de edificare a culturii 
noastre, spiritul vizionar tac din 
opera lui Heliade-Rădulescu o pildă 
demnă de memoria istorici noastre li
terare. Ambiția <■’,(■, (ristem — urmărită 
in arttculațlUo oale Intime do căira 
D. Popovic] — e vizibilă in eforturile 
remarcabile de a dezbate' definiția 
poeziei, a da o embrionară teorie a 
genurilor șl speciilor literare (cu in
teresante reflecții despre fotpani 1). a 
sublinia încă o dată rolul traduceri
lor si nl criticii cu observații ce se 
revarsă .dincoto de textul Cursulai 
de poezie, în corespondenta cu 
C. Negruzz! sau eu G. Barit, pînă In 
pagina spumoasă a pamfletului d!n 
Fiziologia poetului, prelucrare liberă 
L spirituală lu realitățile
autohtone după Edmond Texier. Tută, 
spre exemplificare, dteva gloduri 
formulate aproape aforistic dlhtr-o 
singură epistolă (scrisă in 5838 !) că
tre G. Barit : „Zece lecții de I s-ur 
da liniștit unul poet.i nu-l pot face 
ntltu Intlpărlre ca una ee este ami
cală pe ceea ce a scris el InsusI". 
Sau : „Critica să fie fră'ească. iar 
nu amară". Ori : „Din niște dispute, 
de multe ori. es cite niște mici ade
văruri. dar nu se pot pune In cum
pănă cu pagublle". Șl : ..De vrem 
să îndreptăm, e destul pilda : cine 
va scrie bine, aceia va fi de model 
viitorime!, fără a se gflcevl". încă 
din 1832 (In renlru poezie. In ..Cu
rierul românesc") Hellade schița un 
ideal motor’ liricii românești : „Cu 
adevărat noi nu mai «Intern încă In 
vremea cind numai niște .cîntece de 
amor să fie destule a se mint Iu-' 
mea de noi. Duhurile au trebuință 
de o hrană morală mal statornică si 
mal cuviincioasă Ia vrednicia omu
lui". în onor! diferite ..oamenii cu 
inima uscată șl rece au disprețuit pe 
poeți"; dar posteritatea !-n răzbunat 
Cînd toiul ar dtejtărea despre o vre
me istoricii, singură opera poetului 
nr fi de ajuns uenteu o da o Idee 
despre ace! timp : „Noi prin Omer 
întelegem și cunoaștem starea lucru
rilor din veacul sau". Idee pe care 
o va dezvolta ulterior și un spirit 
superior vizionar ca Enaels™

„Un clasic îndrăgostit de poezia 
romantică* ne spare Belinda — dună 
izbutita expresie a iu! D. Popovlei — 
șl in creația proprie. Bun cunoscător 
al poeziei europene, de la Saoho la 
Victor Hugo și Lamartine, din care 
a șl tradus, el e animat de vlriuni 
grandioase si cosmogonice, agitat de 
sentimentul trecutului 
evocă In tonalități

„Cu

pe care-1 
blind elegiace
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Convorbirile B-au desfășurat intr-o 
atmosferă caldă, î prietenească.

în cursul după-nnUezll, parlamen
tarii turci; aui avut' o Întrevedere ta 
MlnisteniJ Afacerilor’Externe cu.Va-: . 
Bile Gl iga; -- ad junct’ - al ml nistrului, •. 
afacerilor externe.

* <
La. amiază, ambasadorul Turdei' ia 

București, Nazif Cuhruk,’ â’oferit un 
dejun cu prilejul vizitei! in; Româhlaj; 
a membrilor * delegației Comisiei' ;le 
afacerii externe a! Medjillsulul. 
f'J’ 1 ★ ''

Seara, Mi hal , Dales, președintele^. „ 
Comisiei pentru . boi iii ca externă a , 
Mari! Adunări Naționale, a oferit un-, 
dineu* ' in “clnsfeft parfataentarllori, 
turd. ; (Agerpres)

La Palatul Marii Adunări Naționa
le au continuat miercuri dimineață 
convorbirile Intre delegația Comisiei 
pentru politică externă a Marii Adu
nări Naționale șl delegația Comisiei 
de afaceri externe a MedJilisuIui-dln 
Turcia.

Au foșt abordate probleme privind 
securitatea europeană, sublinilndu-ao 
in această'ordine de idei toiul ce re
vine parlamentelor pentru promova
rea unul climat de pace șl. Înțelegere 
intre popoare, contribuția pe rare o 
noi aduce la convocarea conferinței; 
In context, parlamentarii turci au 
subliniat ecoul de cure se bucură po
ziție României in problemele securi
tății europene,'' InlțlnUvele promovate 
pentru atîngerea .".cestui țel.

Delegația orașului Tokio

*,

ii

t

Guvernatorul orașului Tokio, dr. 
Ryoklchl MInobe, care se află in 
țara noastră la invitația Consiliului 
popular al municipiului București, a 
oferit miercuri toata. In galoanele 
hotelului Athenăe Palace, un dineu 

. in onoarea primarului general al Ca
pitalei, Gheorghe Cioară.

Au luat parte Dumitru Jolța. prim-, 
vicepreședinte al conilllulul popular'

myrni'iinTB?municipal, șl aiți inembS ai comite
tului executiv, i

Au participat, de asemenea, Yoshito 
Shlmoda, ambasadorul . Japonie! la 
București, și membri al ambasadei.

* "

In aceeași zi. guvernatorul orații-- 
lui Tokio a făcut o vizită !a„Muzțui 
de arta al Republicii Socialiste 
Romârt'.n. (Agerptes) •

' ’M S’ Vi’ : ■■IS'- I -AS 'i-L s‘f ,'-,î r-L ii'.'-Â ' 1-;

Primul ministru al Landului Saar
Aflat tatr-o vizită in țara noastră, 

la invitația Comitetului de Stat .pen
tru Economia ®i Administrația Lorală, 
Franz Josef Rfidcr, .prlm-mm'siru ,al 
Landului Saar, din R.F. a Germaniei, 
a făcut, ta cursul zilei de miercuri; 
o călătorie ta nordul Moldovei.

Oaspetele a vizitat monumentele 
istorico și de artă de la Sucevița, 
Moldovlța șl Voroneț, complexul mp- . 
zetetic „Ciprian Porumboecu*. expo-. .

Im-mirJstru ,ai

ț

£i:j

ț fi

IHTS : 
zi‘la de artă

!,, :, - '.'!. ■ !- ; '.! 1 'J- ,.
poțndntă'ta Hanul dom- 

nesc", iMtîtutui pedagogic dta Su
ceava el a asistat la un spectacol fol- 
•doric. .... :: - -j

Preredtatole Comitetului executiv 
al Cot»Uiu]ui popular al județului 
Suceava, Emil Botai. ’a oferit lin‘de
jun ta onoarea 
Landului Soar,

u

primului ministru al 
Franz Josef RMer.

(Âgerprej)

A apărut revista „ANALE DE ISTORIE"
Kmrisla se deschide cai cuvinlarea 

tovarășului Nleolae Ceaușcseu la a- 
dunarea solemnă consacrată aniver
sării semicentenarului Uniunii Tine
retului Comunist.

în continuare, revista publică B’.u- 
diile : „Probleme actuale ale teoriei 
și metodologici istoriei mișcării miin- 
cltorcștl și a 'pătriepț; „Lupta Între
gului popor pentru apărarea indepen
denței naționale a patriei în concep
ția Partidului Comunist Român (1IJ21- 
!lU0)", da c. life ; . „Reorganizarea 
miștrirll sindicale: din' România 
(iSJ8rlfl21)iî,.do..N. G. Munteanu..

Revfeîa;; publică; :prima,.. parte: s;â 
, î , 3-c : Șam î 5

DEZBATERII privind, rolul conducă
tor al das®! muncitoare In societatea 
socialistă,- organizată dp Institutul jde 
studii Istorice și sodal-pOllUco de pe 
lingă C.C. al " “ ~ 

în cadrul!
CELOR CE
P.C.R. ȘI A 
REȘT1 DIN 
Jecțla-.ciMisultatie . ___
nlsl Ilomârt — conducătorul revolu
ției .dcmocrat-popularo 0£W4-1047)a.

Revista mai- cuprinde rubricile s
Iț MIȘCAREA MUNCITOREASCA INd j-, 
'■ ’-TEHNATIONALA. EVOCĂRI.
geta ȘTIINȚIFICĂ. AECENZIU. . ’„l-,•?, „ B ț._-\ _ = L.'. aii-: !.jj -.-.ț, !... . - /a Efeifci . «Lfi «Ai ■

P.C.R.
rubricii ÎN AJUTORUL 
STUD lAZĂ ISTORIA 
MIȘCĂRII MUNCTTO- 

' ROMANIA se publică 
j ; ..P.irtldul tComu-

j li

£

Așteptam de mult un 
spectacol ilnereac da ba
let, un apectacoi care să 
se odreaeze direct tineri
lor, un spectacol ca , li
bret simplu, concis,' ne- 
InzorzoMt. Alecu Po- 
povld, care și-a tachinat 
fiînă acum scrisul leatru- 
ul pentru cel m'c'.; a 

conturat un asemenea 
text :■ dragostea a dai ti
neri, dragostea și lupta 

.lor dlrză in ilegalitate, 
primăvara dragostei și a 
izblnzli lor. ~ 
dragostei se ,_______
țe. flțesc cu -rouianttanul 
revoluționar. .
sint explicate convingă
tor, nimic căutat. Auto
rul „Naațasle!" (una din
tre puținele lucrări care 
după ani de zile de la 
premieră se Joacă cu săli 
pline) a pornit de In pre
misa că un balet despre 
și pentru tineri, un ba
let- vțabfl,* acum, cind 
opera este chemată să 
facă pasul spre un reviri
ment convingător ■— ee 
cere scris cu foarte mul
tă abilitata, să fie atrac
tiv, să c ipteze ; Interesul 
publicului. Comei Trăi- 
les£ti a coffiipuâ o muzică 
funcțională in Înțelesul 
cel mal bun al cuvtataJuL 
Este o muzică; de rezo-

” '**!
Pentru

cheatrator, autorul face 
cu flecare pagină dovada 
unul text, muzical cu 
multă culoare, cu ;■ forța 
exprimări! plastice, mi- 
nuiește eu ’ naturalețe 
limbajul Instrumentelor! 
Momentul petrecerii pro
tipendadei (scena localu-i 
lui) ii realizează pe to
nul povestitorului care 
spune glume \ cu Ui». In
tr-un mod foarte''gravi 
Nu caricaturizează tan- 
goul, . polca șl valsul In 
maniera lui StravinsH, d

una dintre puținele lu
crări de balet românesc 
in care este adusă cu 
.multă forță o temă con
temporană. Finalul (mu
zica Irumpe in 
de lumină), cu ......... ....
câtor doi tineri după ani 
de zile, de data aeoaata pe 
un șantier de construcție 
al tineretului, este nu nu
mai împlinirea 
lor, a luptei lot. ______
plinirea visurilor unei ge
nerații.;

Pe un libret concis, ne

-cascade 
reaMreacoprinsele marine / De 

naerri, de candidele perle, 
incnul eoralltU.u Icl-colo. 
fină cizelare a glndulul : ,L. __ __
ca metalul ce plinge după tine.7 Prin 
focuri de durere trecut si lămurit" : 
sau : „Vream să desfac eu lumea 
oricare legături, / Să fiu slobod in 
toate, să fiu numai ai meu* etc.

In opera marilor scriitori ce l-ou 
urmat ee găsesc nu o dată ecouri din 
creația lu! Helinde-Rădulascu, Încă o 
dovadă a profunzimii 5! originalității ; 
glndiril marelui om de cultură, n foii- ‘ 
țel talentului său.

Sensibilitatea critică modernă l-a 
redescoperit ne Ilellnde mal cu gea
mă In capitolul acid. Barca/dic. al 
unei liric! pamfletare, cu durități de 
vocabular, din Clntecul ursului. Pă
cală și TîndaJă sau Cavalerul și scu
tierul. Muștele si albinele. Corbul, si 
vulpea, Arcopaglul besllelor. Imnul 
dracilor. O festă-, sau Cobza Iul Ma- 
rinică sus., unde verbul cororiv, pre
vestește nu niimal viziuni macedbn-' 
fik'ene, ci șl pe Arghez! din Hore. Nu 
mal puține surprize poate stlmi o 
relectură â prozei helladeștl, din care 
se citează. îndeobște, mal mult Dis
pozițiile șl încercările mele de poezie

lueitorul 
, / D e in

stanțe de 
SI eu suni

(Trecutul.'Dragele mele umbre) sau 
eroice (O noapte pe ruinele Tlrgo- 
viștii, Mihaida ș.a.) pină la stratu
rile fabuloase ale miturilor biblice 
din Anatollds sau Omul șl forțele, sau 
ale mlțpriior locale din Incomparabi
lul „Zburătorul". Cele ctteva e'lltlldta 
lirica tălmăcRă. localizată rau
originală (Meditațiile din 1830. Cule
gerea din 1838, Poezii Inedite 
dln lKIO). suferă reorganizări con
tinue ale materiei lirice Dină la ediția - 
definitivă din Cars Întreg de poezie 
generală, Început ta 1838, a cărui, pu
blicare avea <să urmeze postum. în 
toate momentele el, această poezie 
se hrănește din pinzn freatică a idei
lor filozofice, sociale și politice, de 
unde accentul ei permanent medita
tiv, polemic, tensiunea el interioară 
depășind mal totdeauna posibili
tățile expresiei. Hellade,"relua marile 
mituri ale umanltâUL itreclndu-le 
prin filtrul unei? filozofii ambigue, 
din care simpatiile 
utopice nu‘ lipsesc. ,___ „
fervoare creștină ce coexistă cu Im
precația si .gestul pamfletar cel mul 
îndrăzneț la adresa : ScrlpturlL Te- 
meritățUe de gindlre ale lui Hellade 
ies adesea in talimplnarea viziunii -- ,---------------------- - -
emlneracne (In poeme ca Visul. La 
un poet exilat, Cutremuruț La 
Scblller. Stata Cetate, 
după cum In

localizată
droGosiel 
este tai-

iojo, Poezii Inedite 
suferă reorganizări con-

f!
sale socialiîtȚ 

contopite cu o

Cutremurul.
. ______ ____Poezia 8.B.).

după cam In AnatoIIda ea e&sesc 
prefigurări ale cosmogonie! din Um
bre pe pfnza vremii. Numai arare
ori insă intensitatea reflexivă 1st 
?ăsește o adecvare lirică, fie In par- 
llura elegiacă (Trecutul), fie in sen- 

tlmeatul extatic din ■ linele ooenie. 
Meditația intimă, anealind efectiv 
Individualitatea poetului, are o cursi-

„GlcuscI" : •”
tepl și zbor: / la, .
cea fugătoarc I In mare nuda cea 
plinaătoare. / Omul Ia moarte mal 
grăbltor I Vremea grăbește, e călă- 

: / P-ale el arini grăbim șl 
La toamna vieții piină-n ne- 
La, bălrincțea tremurătoare, / 

noi netoin știm să-nlesnlm:/ 
e pace nn e durere, / Da

meinivollc'i deJ anticipare a 
,Ah, șl iree toate, n-aș- 

i vlnturi frunza

toare 
noi / 
voi, / 
Dar.
Unde ;i... , .
gostea-n sine e mingliere, / So
sească ceasul, noi ne găilm". Tot 
astfel, versul invocator <" 
rafimui șl Heruvimul are o trans
parentă — o® alocuri — surorinză- 
toare pentru vocabularul abrupt sl 
de alltea ori experimental al Iul Ho- 
liade. Chiar si Intr-o asemenea" con
strucție. sliltstle ’ compromisă. 
AnatoIIda. tișnesc oasale .lirice 
extază eau de fină nensulatle .

z nasian&‘
pic de viață. / Se ;împle tot abisul,

gini pline de o vervă tipic munte
nească din Domnul Sarsailă auto
rul șl Fiziologia poetului. Frag
mente anecdotice, presărate In 
lucrări de altă factură (Biblice, 
Echilibru Intre antiteze) conțin veri
tabile pamflete, preveniri ale tonu
lui caraatailan (o scbllă a viitorului 
Chlcos Roetogan, . pedagogul de scoa
lă nouă". se ascunde intr-o modestă 
notă la l'rocctul pentru Instrucția 
publică) , relevă uesta toi pe proza
torul de vocație realistă pierdut Intre 
fantasmele filozofice sl „lingvistice 
care au stricat ailta edificiului său 
poetic. Nu mal puțin merită a fl 
«coane din uitare operele lui memo
rialistice (Souvenirs et imnressîons 
d’un proscrli. Paris. 1850 gi Memoires 
sur rnisloire de la regeneration, rou- 
malne..„ Paris. 1631). unde, dincolo 
de pledoaria propriei sale cauze, con
trazisă adesea de unele documente 
eau mărturii contemporane, obeerva- 

din Se- (Iile acide asupra Occidentului ^au

j, tremurătoare,/ 
știm si-nlesnlm:/

cum e 
. de 

.nar- 
,Ș| acrul si miria se lm-

evocarea unor episoade din 1848 Iși 
Dășfrează valoarea. Insuficient rele
vată altă dată, a unor schite pentru 
un roman txwlbll si a unul „jurnal* 
intim, document de nslholoale șl ra
diografie a unei euoci căreia Hellade 
l-a 'ost unul din cei mai Interasanți 
șl semnificativi protagonist!.

Mircea ZAC1U

Romanța 
impletes-

Situațiile
*l

>•

PREMIERĂ LA OPERĂ

BALETUL
i

un

95

nahță imediata,1 de 
mare prospețime, 
momentul formării orga
nizației politice de tineret 
aduce un marș. ' Scrie 

; .jTinere, Intră In rind* 
pe versurile patetice ale 
lui Constantin Cirjan. Ar- 
mgnllle clare ale corului 
(amplasamentul ansam
blului coral in rindurlle 
laterale ale ultimului bal
con dă sonorității rezo
nanțe stereofonice) cori-1 
vlng. sugerează puterea 
tinereții, a tinerilor uniți. 
Un detașament de tineri 
acționează prompt. Știu 
să viseze, știu' să iu
bească, știu cu aceeași 
putere să lupte. Actul al 
Il-lea devine mal trepi
dant. mai dinamic. Mun
ca In tipografia ilegală 
este surprinsă in unul 
dintre cele mal reușite 
tablouri. Muzica. Intr-un 
crescendo susținut vizi
bil, pare să-și accelereze 
timpii dă Imaginea mun
cii neobosite, încordate. 
Iureșul muncii este redat 
cu virtuozitate de către 
compozitor. Excelent or-

de Comei TRÂILESCU

le deapănă așa cum sint 
ele (auzim chiar și Un a- 
cordeon ce susține ritmul 

- de tango) ; elementele 
comicului se desprind din 
paji, din seriozitatea cj 
care abordează momentul. 
Scenele dure — scena 
judecății, in rare tinerii 
Închiși acuză — momen
tele lirice eroii Doina 
șl Radu in Închisoare, 
peste gratii șl lanțuri, iși 
Împreună mltalle, inimi
le — au contururi preg
nante, ae Întipăresc 
memoria
Orchestra sună bine, or- 
chestranțU dntă'cu plă
cere. Ține de măiestria 
unul compozitor »ă știe 
hS abordeze convingător 
orice limbaj, orice stil ; 
partitura Iul C. Trăi!eseu 
demonstrează acest lu
cru. .^Primăvara" este

in
spectatorului.

o muzică realmente plină 
de prospețime, tinerească, 
pașii corearaticS trebu
iau ginditi la fel do In
spirat. Este ceea ea a 
reușit Vaslio Marcu ; el 
a dat baletului „Primă
vara0 un stil bine defi
nit : citevn mișcări de 
avfnt, o stilizare a pasu- 

. lui do marș devin laitmo
tive, Ansamblurile stat 
construite foarte aerisit, 
pe toată dimensiunea 
te*neL Mișcările slnt le
jere, neforțate. începutul 
actului al Il-lea dă 
„cheta" spectacolului. 
Mișcările oacadate ale 
muncitorului tipograf, 
mișcările tierărui tlnăr 
In porte, contrapunctul 
lor s-au reținut ca o com
poziție coregrafica reu
șită. Ca șl scena procesu
lui. acel splendid „ada
gio” al celor închiși. Am 

creareapuica reproșa

prea -multor culminații,, 
dteva scene de ansamblu 
prea declnmatlve' (este o 
remarcă șl pentrii mu
zică), 'creșterilo uneori 
bruște, cu intensități ma
xime pe prea lungi' du
rate. Dar. dincolo de a- 
ceslea, Cornel Trăilescu, 
VasEe Ma'ci. A l ecu po- 
povici au dorit șl, au rea
lizat un spectacol tineresc 

' de Indiscutabilă vibrație. 
Corpul de balet (dm mult 
nu am văzut Interoretl a- 
tll de entuziasmau,In fata 
unei noi partituri) are e- 
lan și.-fiecare dansator.se 
concentrează. wirtlcipfi. 
trăiește .efectiv rolul..Cris
tina Saru uropune. alături 
de iBoJIdăr Petrov . _
dans comic de mare suc
ces. Jîagdalenn Popa face 
tacă o dată dovada ma- 
reluLbl .talent. Admiri 
nu numai' grația, distinc
ția, dar șl măiestria cu 

. care conturează . toiul.
Partener," Petre C5orlea’v*< 
Joacă fără patetism, este 
reținut, discret, (marchea
ză bine stările suflblortl, 
situațiile. Prietenele (I.u- 
minița, Dumitrescu. ..Ga
briela Nicolescu, Mlhaela 
CrăclUMsra, Cristina 
Saru) — tinere balerine 
da talent, aint foarte pre
zente in 'flecare moment.
Mal puțin reușit In rol 
ni s-a , părul Gheorghe 
Cotovelea ' șl fără rol 
(s-ar' fi putut găsi o 
compoziție interesantă) 
Gheorghe Căcluleanu, ( 

Decorurile Tlrlslofeniel 
Cazacu (autoarea 
lentei scanografil de 
„Cneazul fgor") stat Iri- 
tellgerit ■ concepute (o 
schelărie de fier luminată 
diferit, cu rol divers, o 
posibilitate pentru core
graf de a-și glndi ac- 

. țlunea pe, mal multe pla
nuri simultan). mecante-! 
mul. manipulării este Insă 
greoi, intri nexodat

Ni'otâm.! așadar ca o. <feo- 
gebllă reușită a primei 
noastre scene lirice mon
tarea baletplul „Primă
vara". O astfel de lu
crare; larg accesibilă, vi
branta. in acest moment, 
cșie un argument prețios 
că posibilitățile de În
noire o genului liric, de 
abordare a unor teme 
contemporane sint nenu
mărate, generoase.

Smaranda OȚFANU

exce-

: Recital susținut de Or- 
.Sfinx-

Mic

19,30; (sala din Calea Victorie! nr. 
174) : Groapa —,19.39.
■ Ansamblul artistic ..Rapsodia 
romana- : La Izvoare de frumu
sețe —10.33.

I VICTO-
11; 18,30;

p Poloneza de Oghtnak!
RIA — 9,39; 11.39; 1S,M;
33,43.
a Cercurile dragostei :
- a: ii: is.15; 15.45; :s: „ 
a Felix șl OtUla 1 SCALA 
13; 18,39; M. GRIVITA — î.
161 19.33, MIORIȚA - 9; 12.30: 18 
19,30.
a Ultimul domiciliu
LUCEAFĂRUL — 8.30
18; 11M0; 31. BUCUREȘTI
11; 13,31): 16 ----- "

ouițlntit de Natalia TtslșcI — corn, 
Serban Soreanu — plan; Raluca 
Popovlcl — celle — S3.
• Opera românii : Turamlot —

a Teatrul de operetă i Singe vle- 
nez — 19.33. ■ Te
• A.R.I.a. predata (la Sala Pala- t9.35.
tulul) : Concert de muzici u>;oz. *■-
rl cu Serelo Endrieo, 
Del Turco și Ada MOrI 
a Teatrul Național „1 
gia'e” (sala Comedia) 
teribili - ÎS: (sala

gurear.u) 
ehenra
• Teatrul
- 19.33.
a Teatrul 
Maeheru) :
- Teatrul

Pisica s&Jballră
13,35; 10;

,C. I.
Omul
Giuies'.l

Nottara*' (sala 
care... - 19.3S.

Freddy —

LUMINA 
39,30.
- 9,33; 
: tija;

. Riccardo
i - a, 
,1. L. Cara- 

; PArlhțll
, . . i® Btu<Bq)4ițfț

;.. _”c- Moartea ultimului golan — 19.
Dirijor t Ion Ba- a Teatrul ..A. Davila" din Pitești

(In sala Teatrului c!e Comedie) : 
Acul cumetre! Gurlon — 19.
a Teatrul „Luda Stardza Bu- 

InstrumentaJ tandra" (sala din bfl. Schitu M6-

a Radloteîevlzlunen Româna (stu
dioul clin sir. Nuferilor) : Concert 
susțlnni.de Orchestra elmîonlcJ a 
ludlotelevlțlunll, In program lu
crări Inspirate din tragedia =Ro 
meo ți Juliets*. 1 .
du— sa.
o Conservatorul de muzica „Cî- 
prlan Porumbescu* (sala George 
Enesculr Recital

,Țăndărică- leala din 
NlnlgTa 51 Ali- 

15; Nocturn VI —

a Teatrul ...
Calea Victoriei) .
gru — 15: Nocturn VI — 31.30. 
a Teatrul evreiesc de stat : Dlbuk 
- 19.30.
a Teatrul „Ion CreanBă' 
fost în zadar — SJO.
a Teatrul de revistă s! comedie 
„Ton Vasllescu" : Intr-un ceas 
bun ! — 19,33
a Teatrul sntirtc-muzlcal ,.C. Tă- 
nase* (sala Savoy) : tllmblrică -

cinema cunoscut i 
11; I3ja:

' 8.301

FEROVIAR — 9* Il IS;
10J-3! 30.45.
a Lampa lui Aladin — 
continuare : Proiram 
documentare — 33.15 : 
NOI.
o Marea dragoste 1 CENTRAL — 

...............-- •-
13,451
- 9:

9—18,33 In 
de filme 

TIMPURI

coin - MJ0 : CINEMATECA (raia 
Union).

N-a

a Astă-searâ dansăm !n fam Hi e :
17.43
13.43 
1S.Î3

PATRIA - 10: L3J53: 13: 
50.33, CAPITOL - B: 11,30; 
15: I8J3: M. AURORA - 8: 
13.30: 13.45: 19: 30.15.

18.39: ÎL 
n Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
• Hoarea-șoarelol : DOINA — 
13.3-0: 13,45: 16: IS,15: 30.33.
• Preria : FESTIVAL - 9: 11,13: 
13,35: 18: 18.30: 33.45, FAVORIT - 
9.15 11.33: 13.43: 16: 13.13: »ja.

S.1S: 11,33: 13,431 18; 19.EJ: 
EXCELSIOR - 9.15: 11.33;
ÎS; 18,15; 35, tt, MODERN
11,11: ii.»: ia: is.13: K.ja.
a Puterea ți Adevărul : FEREN
TARI IMP; 19, POPULAR - 
15.33; 19.
a Evadare din Planeta maimuțe lor ■ »-•--■.- z.

____13.33; 18: 18.16; 39.30.
a Jan Zinka - 10: Mlchey Donald ... -
cl re —

: MELODIA — 9; 11.1S;
18.39; «5,43. GLORIA — 9

13, W
11.13

, PlUtO,
— ÎS: Ii. Frați! Marx Ia 
18: 18. Tinerețea Iul t.ln-

a Plrosmani : COSMOS — 18 
18: ».
a Micul sdldălor 1 UNIREA - 
15,30; SB; 30,15, VITAN, - 15.M 
17.45; 3®, RAHOVA — 15,39; 18 
39,15.
a Jungla Xirido 1 LAROMET - 
18.39: 17.39: 19.39.
a Mary Poppins : TOMIS — 0 
-------... FLAMURA - 0.

la munte șl Ia mare 1

se Iubesc : G1ULESTI
23.il. ARTA — 13.1.::

Pentru ci
18.43: 1B;

1 xojd.
_ Pădnreăr ______ _ .
15,43; 18: 39.15. MUNCA - 18; 18: 
Kt
• Steaua Sudului 1 DACIA — 9; 
11,13; 1X39; 16: n.:5; m.w. lira 
— 15,33; 18: 39.15, Fi.49RKAP.CA - 
15,39: 15; 39,30.
• Sacro și Vanicill s DRUMUL
SĂRII - - - '

Atunci 
moarte

J5. /
Feri rit

ÎCEGI - 15.45

18

La 
>9.

01

pierdut! i PACEA

i».m: u: »ja.
l-am condamnat pe toți 
« CRJNGAȘT - 15.33: 18:

cel care. ca Ullsc... 1 
IS: SS.tB.

isjd: u: _______
U.K: 16: 15.33
a B. D. L. ____„ .... .
PROGRESUL - 15.M: 1«: 30.15.
• Adio, domnule Chips : VOLGA
— îl: H:'10.20.
• Love Story : VIITORUL — 
15.4’• i”l: 10.15.
m Tată de duminica i FLACĂRA
— iș: ’S: î-’’
a Locotenent Bullitt
— IS.M: 17.45 '
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propune car pe base, analizei reali-
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P.C.R., _șl_ Ghlzela Vass, membru

(Agerpres)
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Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, *o-

r'-'-’S

B B B B B B

■K. >r- ....... ..
biicllățil -o declarație In, caro 
că rezultatele recentelor alegei
tru deseninarea: membrilor adunărilor

trlbull la consolidarea tendințelor 

monopoliste ta, viata politică a făriL

WJP .«
9 ;

varășuT Nicolae Ceaușescu; a' primii1-telegrame de condoleanțe din partea 
lui Constantin Drftgan din Milano — Italia șl Rabbi Arthur Schneler, 
președintele Fundației „Apelul Conștiinței" din New York. In telegrame 
este exprimată compasiunea In legătură cu Încetarea din viață a tatălui 
său, Andruța Ceatițescu.

con'duceril ministerului.

SClNTElA - joi 27 <

f ' “'K " •

; » ■ ' '-ta

iile 1972

Primare fa CfaroiiM ©te Rmistri
Vlcopreședlntele .Consiliului de. .Mi-.,_rer..».<. .......Ijjț. primire, care s-a desfășurat In-

nlștrll Gheorghe Rădulcscu. a primit; tr-o atmosferă cordială, a'luat parte" 
. .. .------ —'ministrul-si- Theodor Burghele, ministrul tdlnăta-~

ții. precum și Pleter V. Puhnan-Gra-
miercuri dimineața, pe ministrul să- 
nătâțll publice și igienei mediului 
din Otandă>dr.- LudvikcStayt,, ..rare . mcr.. ambasadorul .Olandei -ta. Bucu-

!;i [iw
—■

- h a

rare ;

SOS1REA NOULUI 
AMBASADOR AL ARGENTINEI

PAGINA 5

naționale, a Republicii- Sodallstc 
România pentru U;N.EJSlC.O,

♦
O delegație a. Ministerului Corner-,

DE LA- BELGRAD
'.i ■ '

Miercuri după-amlază sta înapoiat 
din R.S.F. Iugoslavla-f delegația con
dusă de tovarășul Emil. Drăgăhescu,, 

' vicepreședinta al Consiliului de Mi-* 
STfeS*; .W'S'Ws®,' 
părU In Comisia mixtă 'româno-lui 
goslavâ de ' colaborare economică.

La sosire," tn Gară de‘ N<wd. erau .' 
prezențl ‘lon'^PAțan^■ vicepreședinte ăl 
Consiliului dc Miniștri. Petru Bur- 
lacu, adjunct al ministrului afaceri
lor externe; ■'alte! persoane '' oficiale,' 
precum șl Iso Njegovan, ambasado
rul R.S.F. Iugoslavia la București, șl 
membri a! ambasadei.

(Agerpres)

' teamlnb, noul ambasador'extrnordinar "1"®. adjunct al-m In texului, n fost 

aș,.'"

rector al Centralul juropeMje coor- c!im!nr— - -
pliata. îhdreplind 
mlntetruȚ sănătății: publice șl; Igienei 
niedlului al Olandei, dr.' Ludvlk

' Stu'yL ■- -1'-1 '
tat'de acad Theodor Burghele. ml-

: ăl - ministrului; a fost
întarior de mto^Nlrol^

■Jf..

Sosirea unei delegații . ■ 
a Partidului Comunist din Ceylon
Miercuri. a sosit în țara noastră 

delegația Pârtldiilu! Comunist din’ 
Ceylon, alcătuită din dr. S. A. Wlckre- 
maslnghe, președinte al partidului, si 
C. Komnrasamy, membra al Birou
lui Politic al acestui partid, rare, la 
invitația C.C. al P.C.R.. face o vizită 
In România.

Delegația P.C. din Ceylon a fost

Intlmpleatfi la aeroportul Otopeni de 
tovarășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Miron Constant! nescu, membru su
pleant al Comitetului Executiv al C.C.

C.C. ai P.CJL

donare a cercetați! șl documon- ’ 
tării in •științele! sociale do pe Ungă 
.U.N.E.S.C.O r._

, Cuvlnlul»Introductiv a fost rostit do 
proL unlv. Adam Schâff, președin
tele Comitetului 'Director al Centru- 
*Ui" ’ Îl

Partlclpanțll au fost salutați. apoL 
de prof. unlv. Roman Moldovan, vi
cepreședinte al Academiei dc științe; 
sociale șl itolil'lee. șl de prof. unlv. 
Jean Llvescu. președintele Comistal

MM'■ i-.yo» «-r.- ■
. - tate unele probleme; de colaborare 

șl interes reciproc privind relațiile .. . . ...... . , .

Ineata a părăsit ■ Ca- 
’du-se .-.pre patrie, 

nătâțll: publice șl igienei

StuyE
:La plecare, oaspetele a fost salu

tat'de acad. Theodor Burghele. mi
ntă teul sănătății, da alți membri al 
conducerii ministerului."

A fost de față Pleter V. Putman- 
Cramer. ambasadorul Olandei la 
București.

—— ■
e SPORT ® SPORT © SPORT • SPORT O SPORT • SPORT fi

CORESPONDENȚII NOȘTRI TRANSMIT

LONDRA
Meciul de fotbal dintre reprezen

tativele. Angliei și R. F. a Germa
niei. programat slmbăta seara ne 
stadionul Wembley din Londra, este 
așteptat cu un deosebit Interes In 
capitala britanică. „Dally Telegraph" 
preconizează (ta „simbătă seara stră
zile. localurile publice sl restauran
tele vor fl pustii : toată lumea !se vn 
afla ia meci sau la televizor"., 
Pentru a înțelege mal bine atmosfera 
in care este ..presâtitfi" e-ehtoa An
gliei pentru această Intllnlre. cred 
că ar fl suficient să amintesc, des
pre râspunsul afirmativ ne care toii, 
comentatorii sportivi britanici 11 dau 
ia întrebarea : Oare va izbuti Anglia, 
să fie una din cchlnele care vor. 
Juca pe același stadion In finala 
campionatului european 1 După cum 
se vede, glodurile merg departe sl 
nu fără temei După cum se știe, 
anul acesta campionatul primei ligi-, 
de fotbal britanice se încheie ' or In
tr-o luptă acerbă cum nu s-a văzut 
de multi anL în acest final fier
binte su loc meciuri caro electri
zează -galeriile Dar nu numai pu
blicul spectator are de el sil ea t. cl si, 
echipa națională a Angliei. Deși sir 
Alf Ramsey, managerul echipe! An
glie!., a declarat az! că abia rimbătă 
dimineața vă face cunoscută forma
ția (el are In prezent ta dispoziție 
22 de Jucători din care va reline un 
lot de 10). totuși, este mal mult ca 
slsrur că din erhlnâ nu vor llosl' 
Gordon Bunks.. Bobby Moore. Fran- 
cis Lee, Allah Rail si Martin Chi
vers. Al'.O;. AZ>-

Din partin' cea'aTtâ ram'bttat* (ta 
Bnlrenorul echipe! vest-germane. 
Helmuth’Schoen, a alcătuit următo- 
ruL lot de Jucători : Staler. Kteff 
(portari) : Hoettge®. Schwnrzenheek. 
Beckenbauer. Breitner. FTohe. Bon- 
hof. Bella (apărători) : Grabowski. 
Wimmer. Netzer. Heynckes. MOIler 
și Held (atacant!).

Nicolae PLOPEANU
î F’iT

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secrctar general al-Partidului Comunist Român.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Sodaltate România 
.bucurești 

Stimata tovarășe Ccaușescu,.
în legătură.cu încetarea din viață, a.tatălui,dumneavoastră, .¥& exprim 

sincerele melc sentimente dc compasiune.
ERICH HONECKER

Ptlm-secrelor al Comllelalui Central 
"p al Partidului 'Socialist Unit din Germania
—. .«• ' ’■

21 M ■ ’

belgrad
Aici, ta Belgrad, confruntarea spor

tivă care suscită pasionanta „nvnn- 
comentarll" nu poate ti — evident — 
dedt tot o Intllnlre din sferturile de 
finală ale cupei națiunilor la fotbal 
într-un consens, publicul stadioanelor 
și semnatarii consacrațl ai! rubricilor 
din presa de specialitate consideră 
primul .med din cadrul acestei faze 
a'marii competiții continentale. po 
caro echipa Iugoslaviei il-vn-susține , 
duminică după-amtază pe stadionul 
belgrădeari „Steaua Roșie" cu forma
ția Uniunii Sovietice, drept eveni
mentul sportiv nr. I ai actualului Se
zon fotbalistic.

încă de l'jr.l: Iotul iugoslav, care 
numără 10 Jucători, s-n reunit In 
frumosul oraș de pa rimpla Vojevo- 
dlnel. Novisadul, sub îndrumarea se
lecționerului federal, celebrul ț titular, 
de altădată a! echipei, Vujadln Boș- 
kov. șl a antrenorului Mllovan Clri’cl.

Cu toate acestea, țe fac calcule, se 
evaluează atributele echipei oaspete, 
se elaborează, pronosticuri, se evocă 
palmaresuri, ®a exprimă speranței ‘De, 
altfel, intr-un registru 1 optimist,. da 
Ia început pînfi la sflrșlt.1 e-âu situat 
și declarațiile de la conferința do 
presă ținută de Vujadln țtașkov tn 
legătură cu medul. S-a spus ta a- 
ceastă conferință de presă că lotul Iu
goslav va fl definitivat oficial vineri. 
28 aprilie. In prlnz. Dar cronicarii a- 
vlzaț! consideră de pg acum ca titu
lar! siguri ne Marîcl. RamlJak. Sle- 
panovlel. Pavlovlei. Paunovlcl. Hol
ter. Petkovlel. lankovIel. Admovîcl ,sî

■ Gealei. Singurul ‘semn ‘de .întrebare, 
X .-rămlco lnrlprjvlnța«contruluI..ataEazit;î 

Nici formei’ U R.S.S. n-a fost 
definitivată încă..-Se dă Insă drept 
sigură folosirea de către' antrenorul 
Ponomnriov a portarului Rudakov 
șl a fundaților. Hurlllava sî, DJod- 
juașvlll. Half, va luea marea spe
ranță Kolotov, iar din .atac nu vor- 
lipsi Banișevskl. și Evrijluhln.

George IONESCU.

Teri n-au încheiat pregătirile tab- l 
nice ilo formației reprezentative de ■ 
fotbal a României. Dună-amlazfl. In 
compania Iul Dlnamo (tineret), echi
pa a jucat două reprize do cite 30 
de minute In formație completa, tar ; 
In cea de-a treta parte, rezervele 
i-au înlocuit ®e titulari. Iată cum a 
arătat Ieri echipa : Răducanu — Săt- 
înlrcana, Lupcscu. Dinu, Deteana — 
Dumitru, Nnnwcliler — Luccscu. 
Dembrowskl. Domlde. Iordincscu.

Ideea securității europene n făcut 
Însemnate progrese : s-au creat ore- 
mlse favorabile organizării conferin
ței gcneral-curopene șl se lărgește 
consensul privitor ta Începerea con- 
sultârilor multilaterale Iu vederea 
pregătirii el. în (oale acestea ee ex
primă dezideratul dc a face din Eu
ropa un continent al oăcll. sccuri'ățl! 
șl colaborării, th Interesul fiecărei 
națiuni- de d® continent, a) progre
sului șl' păcii In lume

Una din promisele esențiale alo 
împlinirii acestui deziderat o consti
tuie înlUurarea reziduurilor celui 
de-al doilea război mondial si a răz- . 
bolului rece, a oricăror factori de 
tensiune și conflict, pornindu-se de : 
la realitățile Istoricește eonstitulte In 
Knroria. . I

Realismul este o cerință funda
mentală a oricărei politici Judicioase, 
eficiente Viața e demonstrat cit de 
Inconsistente șl de llprite de per-
6pMtlvă slnt acele orientări politice I 
caro nu țin seama do" realități, por
nesc do la'?Uuzll’ sau privesc lumea 
In oțțllnzl deformate, In care1 Imagi
nile corespund ? nu adevărului vieții, 
ci unor dorințe subiective? J‘‘“' 1Jl ;

Problema realismului in politică ea 
pune cu toată acuitatea In da pri
vește căllo înfăptuirii«tecuriMțll) In 
Europa.' Ce Înseamnă "abordare ■ 
reaitslă In condițiile acestui conti
nent. ?, . ■ ■ ,

tn primul rind, a lua în considc- 
rafle raptul ci acest continent sl-a 
schimbat radical configurația in pe
rioada postbelică. O privire po harta 
politică a Europei este revelatoare ; 
alături de un număr de 23 state ca
pitaliste există acum nouă state cu 
orlndulre socialista, care cuprind 
circa 63 la suta din suprafața Eu
ropei șl circa 50 la suta din popu
lația; sa Nu este un secret câ anu
mitor cercuri politice le-ar ti 
plăcut, .arfl îndoială, ea aceste trans
formări ®ă nu se ti produs. Spiritul 
lucid, realist răclamâ Insă a Înțelege 
câ, datorita voinței forme a popoare
lor respective, această profundă trans
formare Istorică are un caracter Ire- 
versIblL In politică nu poate fl va- 
labil un raționament, potrivit căruia 
cutare stat .,rm există, fiindcă nu-ml 
p)nce“ sau „fi Ignorez, fiindcă nu 
sini de acord cu orientarea sa 
politică internă sau externă", Ex- 
periahța ■ -a dovedit că aseme
nea raționamente subiective nU 
rezistă probei timpului șl. mal de
vreme sau tMÎ tlrziu. realitățile se 
impun. Kind pe riad s-au prăbușit

(Agerpres) (Agerpres)

ÎNTRE 3 Șl 9 MAI, LA BUCUREȘTI
ito'h f

Eforturi pentru valorificarea 
bogățiilor naționale

© TOGO
Tînărul stat african nordul

Golfului Guineei n moștenit de la 
colonialism o situație economică di- 

i flcilă. caracterizată prin preponde
renta producție! agricole, in ultimii 
ani. ca urmare n eforturilor pentru 
prospectarea subsolului țârii, au fost 
puse In valoare Importante zăcă
minte de fosfați Construirea unei 
mari uzine de prelucrare a acestora 
a permis Togouiul eă devină unui din 
Importanții furnizori de Îngrășăminte 
naturale din Africa de vest. Valorifi
carea acestor bogății' in Interesul 
propriei dezvoltări duce la diversifi
carea economie! tării și ridicarea ni
velului de viată al poporalul togolcz. 
care sărbătorește astăzi împlinirea a 
12 ani de la cucerirea independenței.

® SIERRA LEONE
Dlspunlnd de numeroase boaâlît 

naturale. Sierra Leone a fost pe 
vremuri un punct de atracție al co- 
lontallșlllor. După obținerea inde
pendenței. la 27 aprilie 18ffl; noii 
conducători al tării au început să În
făptuiască măsuri menite să pună 
fundamentul unei economii de Sine” 
stătătoare, să lichideze dependenta 
acesteia de capitalul străin. Una din 
cele mai recente măsuri pe această 
cale a constituit-o trecerea sub con
trolul statului a extracției de dia
mante. principala bogăție a tării. De 
asemenea, o serie de măsuri prevăd 
creșterea substanțială a producției 
industriale, de energie electrică, di
versificarea producției agricole.

MILANO
■ ' "■

Slmbătfi. 29 aprilie, pe 
SIro din Milano, prim; 
tre echipele Italie! și Belgiei, 
tind pentru sferturile de. fina ta «iV 
Camptohatululj .european Interna-

-ș stadionul „San 
lma_partidă dln- 

", con- 
ilă ale

țiuni I'jPfegatlndu-se kă 'înfrunte cu 
succes ultimele meciuri din aceaxtâ 
importantă ■ competiție, ..Squadro 
Azzurra" constituie obiectul aten
ției atlt a! 'sqieclallștltor, dt șl a! 
milioanelor de „tlfoai" caro nu pot 
concepe ea Italia campioană eu
ropeană ta trecuta ediție — să nu 
clșllge acest meci. -

Antrenorul Valcareggl. luind act de 
Indisponibilitatea Iu! Zoff ■<! Bonln- 
®egna (accidentați) șl a Iui Rivera 
(suspendat) a convocat pentru apro
piata întllnlre cu belgienii un Iot de 
18 jucători, care s-au fntflnlt marți os 
terenul echipei „interoazionale" de. 
la Applano Gentile. Rămlne Incfl da 
stabilit dacă Gig! Rlva. care dumi
nica trecută a fost lovit la genunchiul 
sting In partida cu Varese, va pu
tea juca simbătă. Medicii nu dat Insă 
asigurări că’faîmo'sul atacant do fia 

, Cagliari va putea" Intra pe teren In 
deplină formă. Cu toate că nu a fost 
încă stabilit in mod oficial „ll-le“ 
care va da replica echipei Belgiei 
(componenta exactă va fi comunica
tă abia vineri), se consideră ca cea 
măi nrobabilfi următoarea formație : 
Alberfosl. Burgolch. FaccheUl. Be- 

. din. Rosaio. Ceva. Domenghini. âlaz- 
zola, AnastasL De Slstl și Rlva. ta 

.,evontMal!tatea,rcă' Rlva nu va .nutea. ■ 
I totuși că Joace, tocul eâu va fl luat • 

de Pratl. care ee află in foarte bună 
formă.

Solicitat fiă-ș! «pună părerea așupra 
medului de la 29 aprilie, Valcareggl 
a declarat : ..Tntilnirea cu Belgia este 
dintre acelea care contează. Trebuie 
să învingem în primul mee.1 șl abia 
apoi ne vom gîndi Ia viitor".

Nicolae PUICEA
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f
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Fo'.ballștH formației reprezentative 
au arătat o bună dispoziție, s-au an- 
cațat fizic ffiră ca aă forțeze, lotuși., 
sl au arătat omogenitate In lor In 
toate compartimentele. Subliniem 
Jocul viol făcut de perechea mlllpca- 
slior Dumitru — NunwelUer. ușurin
ța angaîării Iu! Delcanu sl verva de 
șut a Iul Dnmlde, do altfel autor al 
mal multor goluri.

De asemenea, rezervehs — Ada- 
mache, Hălmăgcanu, N. Ionesco. 
Anca, Neaga șl FL Damllrescu — 
s-au comportat bine ta ultima re
priză a loculul-scoalăl

în cursul dimineții de astăzi. Io*' 
tul reprezentativ nleacă sore Buda
pesta. urmind ca dubă-am!ază ză 
susțină: un . prim ' antrenament m pe

'S?Sj

Tncercărilo do n ignora apariția, mai 
Intil, a primului stat (socialist, Uniu
nea Soviotlcă : apo!, după tal de-ai ț 
doilea război mondial, a altor state 
Mdaltoie ; după cum s-n dovedit 
lipsită de perspectivă șl politica 
de a nu lua în considerare existența 
R.P. Chineze. In toate aceste cazuri,' 
atitudinea bazată pe iluzii a dua ne 
promotorii el. ta eșecuri, reaUtățile 
Istorice Impunlndu-so in cele din 
urmă.

La fol se înfățișează lucrurile ei 
In ceea ce privește o realitate ma
joră o Europei postbelice : existența, 
ca rezultat al războiului si al evolu
ției postbelice, a celor , două state 
germane e Republica Democrată Ger
mană șl Republica Federală a 
Germa,nici. $1 In legătură cu b- 
cerisia s-a manifestat timp îndelun
gat o politică de Ignorare a realită
ților — coreorUe reacționare vest-, 
goraiane acțtonlnd pentru nerecu- 
noâștcrea și Izolarea R.D Germane. 
D’ir șl In sees! domeniu realitățile 
ajung să se Impună tot mal viguros : 
R.D.G. întreține în circa SO de ca
pitale de țâri ambasade, consulate, 
reprezentante comerciale sl effte 
membră a 3-30 de organizații interna
ționale. între R.D.G. șl R.F.G. nu 
Început Bi .se desfășoară tratative, 
care nu si dus la nrimole a- 
cordurl bilaterale. Interesele secu
rității euronene cer recunoașterea 
R.D.G. în baza dreptului Intermilfo- 
nal. normalizarea deDilnâ a relațiilor 
cu sî între ambele state germane, 
primirea lor in O.N.U.

Din realitatea existentei ambelor 
categorii de state — capitaliste șl so
cialiste — decurge în mod firesc ne
cesitatea obiectivă a conviețuirii lor 
pașnice pe continent Nu poate f! 
vorba Insă de o conviețuire bazată 
pe neîncredere, suspiciune. încor
dare. situații cind In calea legături-, 
lor firești intre state nparținlnd a- 
celetațl zone geografice «e, ndlcâ ol>- 
stncole. discriminări sl restricții — 
factori care nu fae.decjt să șllrnen- 
teze animozități șl să creeze sau &S 
perpetuez® surse de confilc'.. Coexis
tenta pașnică presupune nu numai 
excluderea războiului ca Instrument 
al politicii statelor europene, no nu
mai eliminarea factorilor de tensiune, 
ci șl statornicirea unor relații trainice

!
tații în drepturi și avantajului re
el proc, reprezintă o cerința obiec
tivă, o rcalllaic Inexorabilă.

Este un progres deosebii de Im
portant faptul că — după o lungă 
perioadă In caro. prin. . contestarea 
acestor realltâțl. s-a promovat „răz
boiul rece’ cu toate.efectele iul ne- 
gaiive — tn, prezent 'largi forte so- 

. claie, reprezentant! al diferitelor cu
rente deropln'eL.taciQrl dejâșpundere 
al statelor &a pronunță pentru o oo-

•-. . s . .

î .- i ' . tai

pentru
In prima decadă a lunii mal, capitala țârii noastre va fi gazda unei

Importante manifestări internaționale : cea de-a VI-a Conferință regio
nală a, comisiilor naționale pentru UNESCO din Europa. In legătură

• cu pregătirea acestei prestigioase reuniuni, ne-am adresat tovarașalui 
prof. dr. docent JgCQ] LlvOSCU, președintele Comisiei naționale 
române pentru UNESCO șl președinte ol Comltclulnî de pregătire a

■ ■ • J '
vor fi dezbătute posibllUăflle de i.ni- 
țiere a unor acțiuni de naiurâ să sti
muleze dezvoltarea armonioasă a 
cooperării, europene Ip domeniile 
amintite. Conferința este, de aseme
nea. chemată să examineze căile ji 
mijloacele permitted o participare 
crescindă a comisiilor naționale ,la 
pregătirea ri realizarea programului 
general al UNESCO'. Uri alt grup de 
probleme ce urmează a fi examinate 
se referă la utilizarea programului 
UNESCO in vederea întăririi coope
rării stolelor europene te Interesul 
păcii si al securității In Europa, la 
promovarea drepturilor omului, s!, in 
fine, ta rolul comisiilor naționale eu-; 
ropene fa aplicarea programului 
O.N.U. „Al doilea deceniu al dezvol
tării-.

Avem convingerea că. desfă^urin- 
du-se în climatul de conlucrare și în
țelegere reciprocă care a caracterizat 
șl Intilnirile comitetului internațio
nal de pregătire, conferința europea
nă de la București va permite, fără 
îndoială. înregistrarea unor noi sl 

■ * importante progrese '.pe planul coo-:- 
perdrii -Im cadrul-UNESCO, fa folosul. 
pdcif.il prdgrăsuliii'!pe conlirientul 
nostru, . r • •.

Rada BOGDAN

P. C. DIN-JNDIA DESPRE 
REZULTATELE RECENTELOR 

ALEGERI PARȚIALE 
DEtiil 2S (Agerpres). — Consiliul 

. Național,al. P. C. din India a dat pu
blicității-o declarație ln j care arată 
că rezultatele recentelor alegeri' pen- 
Ini desoninarea membrilor adunărilor 

' legislativă din statele Indiene au con
tribuit la consolidarea tendințelor 
anlllmperinjiste. antifeudale șl anii? 
monoB-olIsle In viata politică a țfirlL 

: Mandalup încredințat de ponor depu-- 
tatllor din adunările legislative este 
un mandat: pentru înfăptuirea,' pro1 
gramului da transformări soctal-eco- 

; nomlce radicale, ce contribuie la con- 
: tlnuarea eolHuril spre aUngh. caro re
prezintă unul dintre, obiectivele' prl-s 

? mordtalc sie P.C, din India.

conferințeL
— V-nm ruga ®ă vă referiți 

mal' Ihtli la Istoricul acestor 
reuniuni Internaționale organi
zate de UNESCO.

— fncepind mei ales din' anil 'G9, 
Organizația Națiunilor Unite pentru 
Educație, Șilinfd jd Cultură (UNESCO) 
el-a îndreptat , atenția spre stimu
larea colaborării regionale a țărilor 
membre. Ața s-au născut conferin
țele regionale ale comisiilor naționa
le europene, organizate țslnă acum 
Ia Aix-en-Proeence (1954)f Dubrovnik 
(1957). Taormina (19&})‘, Sofia (IMS) 
ți Monaco (1953). Tendințele tot mai 
vizibile In ultimii ani spre intensifi
carea. pe multiple planuri, a legătu
rilor de colaborare dintre statele 
continentului, spre edificarea unui 
sistem trainic de securitate europea
nă. au stimulat îi glie inițiative^ si 
forme de colaborare sub egida 
UNESCO.

Corespunzător orientărilor sale 
consecvente In domeniul politicii 
externe. Fiomănia — din a cdret inl- 

..țiaflrd au fost adoptata la UNESCO 
clierareroluții îndreptate .spre in- 

■ Itinsificared'cblabiFrărU cult-arale in- 
tereuropene — a susținut activ pro
gramul de cooperare europeană pre
conizat de organizație. Astfel, .din 
inițiativa Comisiei naționala române 
a avut loc, in ISd-S. prima reuniu
ne a comisiilor naționale pentru 
UNESCO din cele'sase țd^i balcani
ce; in țara noastrd s au ținut coloc
viile cu privire la sursele arheologice 
ale clvilizallei europene ‘ (1SSS). la 
modcrnlzărea îhvdțdhibilufui mate
maticii in jcolile secundare sl supe
rioare din Europa (1968) etc. Aprer 

- clerea călduroasă de curețe-a bucurat 
< această y activitate a recomandat 

Romdnia ca-țară -gazdă a apropiatei 
conferințe. "

— Care slnt obiectivele prin
cipale ale acestei reuniuni ?
Reuniunea de la București fsi 

rdri.for de pînd acum, să prospecteze 
noi modalități de ridicare pa trepte 
superioare tl de diversificare a coo
perării intre statele europene in do
meniile educației, științei, culturii si 
informației. Potrivit documentului de 
lucru pe care il va prezenta deleaa- 
țla romănă. in cadrul acestei teme

ropa există ca realități cele două 
grupări militare : bldrail militar 
nord-atfantlc șl orsanlza'da creată 
ca o reacție defensivă la acesta :a 
Tratatului de Ia Varșovia. Stat cunos
cute consecințele nefaste ne caro a- 
ceastă-divizare In «r.mărl militate 
opuse le are In ce privește stimu
larea cursei Înarmărilor, stocarea 
de arme de toate genurile In cen
trul'Europei. riscurile, unu! război. 
Or. securitatea europeană nu nu-

‘ ' ' '' ■ ’!' - ’? ' . 
lîțleă de destindere șl înțelegere, "văd 
în dezvoltarea; unor relnțU de co
laborare o necesitato vitală pentru 
toata țările. însăși esența seeurltătJl. 
„Europa — afirmă, de pildă, un om 
politic ca ministrul de externe al 
Belgiei. Pierre Hanno! — nu ore de 
alea Intre «războiul recea și căuta
rea unor înțelegeri pașnice ț Intre m «vil». rwuia>u.șici
țările avînd regimuri diferite tre- taților nu înseamnă șl nu
huie opiul pentru coexistență șL pe semna perpetuarea cursa! '
baza colaborării, trebuie Instaurată o 
ordine pașnică" 

în ceea ce privește posibilitatea 
practică de b rpaliza acest deziderat, 
ea este învederate de Intensificarea 
schimburilor Intre tariie din răsări
tul șl apusul continentului, de mulU- 
pllcarea roniactelrc la tonte nivelu
rile. a tratativelor si acordurilor de 
cooperare —' dezi’oitarea In cohtlnua- 
rc a acestui curs fiind o cerință esen
țială a vîelll politic® europene, co
respunzătoare Intereselor tuturor ță
rilor de ne continent.

Subliniind necesitatea de a ge abor-t 
de , bună vecinătate, pe baza Ințele- da realist problemele securității eu- ,
gerll și colaborării. Șe poate afirma ropene. trebuie, avut In vedere eâ re- .. ......... „    

cunoașterea realltâlllor nu poate fi' ea o realitate a continentului. Exlfl- 
T citași de puțin identificată eu stata-

Qtio-ul. cu Imobilismul sau perpclua- 
oricăror realități existente, în Eu-

mal câ nu se poale împăca cu a- 
ceastă situație șl nu se poate clădi 
pe o BHemonea bază, dar reclamă 
hi mod necesar depășirea el. 
prin crearea - condițiilor pentru li
chidarea concomitentă a celor două, 
grupări militare — așa cum au 

■preconizat de mult {firile socialiste, 
în același sena, recunoașterea rotiII- 

nu înseamnă șl nu poate in- 
------- - perpetuarea cursei înarmări
lor. a prezenței pe continent de 
trape neeuropene sau a existentei 
bazelor slrălno ne teritoriu® al
tor etate — fenomene care nu 
fac debit eâ alimenteze : încorda
rea șl vin in contradicție cu princi
piul fundamental ui respectării f.-u- 
veranltățîl luitlonalo a statelor. Inte
resele securității europene cer h)lă- 
iuraren acestor factori negativi al 
vieții politice europene.

Ne putem referi șl la aii

cu tot temeiul e.ă. în condițiile ăe- 
tuale din Europa, ale problemelor pe 
care Ie ridică progresul tehnico-eeo- 
nomlc, colaborarea, pe baza eaalî-

Ne putem referi șl ia olt fapt 
liste ștjut că In cadrul evoluției 
postbelice s-a constituit Piața co
mună ca o grupare economica mui 
.tatii a sase țări vest-europene, în 

. curind a zece târî. aceasta fiind sl■ —— — -—im—_
tenia a două grupări economice 
nu poale fi conceputa ca o eons fin
ii re a unei divizări, car® sâ împle

dice dezvoltarea legăturilor econo
mice. Intru lotul firești și necesare 
la scara întregului continent Pro
blema - chnată în s 6o depune toate 
eforturile penlnț ca să @e frilăîure 
orice pfcdîcL discriminări, restricții 
de natură ®fi frîneze sau să consll- 
tule un impediment In calea dez
voltării libere a relațiilor bl șl multl-

1 laterale Jntre toate șlntele europene.; 
Din toate acestea'rezultă că accep

ția dată securității europene, pe baza

Tncâ de efrd a luat 
flinta, la Sofia. Cen
trul mondial pentru 

, informații tehnice _ .și 
urbanism al’ Federațlel' 
Mondiale"-a " OrașctoT • 
înfrățite și-a propun
ea prim șl important 

.obiectiv .in programul 
său de activitate orga
nizarea. In luna apri
lie a anului 1972. n 
unei manifestări inter
naționale de amploare 
•1 prestigiu, consacra
tă lamei : „Omul șî 
mediul Său de viață in 
orașe"; întregul corp 
de . spe-ctalLștl. a! cenr 
teului. In colaborare 
cu cal al Consiliului , 
popular al orașului So
fia. și-au concentrai a- 
tențja asupra pregăti
rilor necesitate do buna 
desfășurare, a luCTffirt- 
tor Conferințe! modln- 
ie Sntercomunale care 
urmează aă albă Ioc 
Intre 27-S-29. aprilie 
a. ci sub' înaltul ■pa
tronaj oJ președintelui 
Consiliului de Stat al 
Republicii Populare 
Bulgaria,’ Todor Jiv- 
kov. La această conte-

rihță ș!-au anunțat 
participarea reprezen
tanți din numeroase 
țări, printre caro șl din 
România.

Conferința de la So
fia va aduce In'aten
ția parUdpanțilbr — 
arhitccțl șl urbaniști, 
reprezentanți al con
ducerii orașelor, dele
gați al unor organisme 
internaționale — pro
bleme de stringentă 
actualitate, legate de 
poluarea mediuiu! ■ în
conjurător șl. mai alea, 
de problemele ,cu care 
va fi confruntată ome
nirea de pe urma po
luării In anii următori, 
dacă nu se vor lua la 
vreme mâsurlio ncco-

. sare.
Pe temele conferin- 

: țel am purtat o <1 Îs.cu
lte cu Hrtsto Ghohkov,’ 
arhitectul șef al Cen
trului mondial pentru 
informații f tehnice , și 
urbanism de la Sofia, 
„în careul dezbaterilor 
— a sous Interlocuto
rul — urmează , șă se 
nrerfzeze care vor fi

- -

consecințele economi
ce. sociale, biologice șl 
Igienice ale nivelului 
înalt de urbanizare si. 
in- cpeelal, ale creș
terii în continuare a 

■populației Writer <>- ■ 
rasa”. Partlcloantitor ■ 
la conferință 11 se vor 
oferi spre studîeațe 
proiectele unor mâsur.1 
privind asigurarea nu
mărului necesar de lo
cuințe. îmbunătățirea 
condițiilor iglenlco-sa- 
nltare In orașele In 
care procesul de con-. 
etructle ae desfășoară 
planificat" rezolvarea 
problemelor caro de
curg din creșterea ne
contenita a circulație! 
motorizate. Conferința 
ya urmări Ințenrilficâ- 
rea schimbului do in
formații șî documentă
rii In scopul "unei co
laborări active Intre 
orașele lumii pentru 
îmbunătățirea co::t'- i 
nuă a condițiilor de 
viață a populației ub- 
bane.

C. AMAR1TEI
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Perelor. Iar tratatul încheiat Intre 
R. P. Polonă șl IL F. a Germaniei 
consfințește frontiera Oder-Nelsso șî 
înscrie obligația statelor eemnatare 
de a-șl respecta, fără rezerve, ar 
cum șl In viitor. Integritatea tor te
ritorială. Este unul din motivele pen
tru care ratificarea acestor tratate — 
aflată In urczenl la ordinea do zi — 
se Impune ca una d!n cerințele e*en-

taie o cerință din eele mai impor
tante a promovării șl întăririi secu
rități! europene.

Experiența Istorică, suferințele și 
voința popoarelor ap făcut ca in 
dreptul Internațional să-și croiască 
tot mal mult drum principial Inte
grității teritoriale a statelor. EI a fost 
tnclua — e adevărat, cu un conținut

~t Paelu' -- .. ul-1 yvniiieic esen-

Ugll Naț unilor Dar abia tnr,eppen, țlale In vederea' statoriUdril linlstîl 
„ noastră, de uriașe transformări social- ; șl încrederii ne cohtlneritul nostru, 

politice, acesl principiu a devenit o ’
normă larg recunoscu iii și con «a crasă 
tn numeroase tratate șl acte Inter
naționale, Carta Națiunilor Unite o- 
bllgâ statele „să-se abțină dc ta a- 

' rea eu forța sau de la folo- 
lei împotriva integrității le- 
a altor slate- (art. 2. par. 4). 

larațla Conferinței de la Ban
dung. tn Carta Organizației Unității 
Africane, In Declarația Conferinței 
de la Cairo (1B®4) șl In alte nume
roase documenta , Internationale din 

. ultimele decenii se subliniază Drincl-
Plul resnectulu! tfentru suveranitatea 
Si Integritatea teritorială - a tuturor 
națiunilor. ;

în lumina principiului Inviolabili
tății, doctrina juridică modernă con
sideră lai Ilicite șl ca acte de agre
siune orice acțiuni care ar tinde In 
modificarea prin 'conslflngero o fron
tierelor de stat l'a alipirea cu forla. 
la dezmembrarea’ unul teritoriu.

Respectarea frontierelor existente 
șl, iinplicîl, principial integrității te- 
ritoriaje apar astfel ca expresii ale 
tnterzleeril agresiunii șl a orieărel 
nninifeșlâri de forță- ca o condiție a 

BBBțlH.."„J-l___,1 j
colaborării dintre state, ca temelie a 
menținerii șl consolidării păcii șl, ea 
atare, a securității europene șl Inter
naționale. Aplicarea in practică a a- 
ceatui principiu fundamental al drep-

puno ca problema iă, fio abordată cu 
toată responsabilitatea, să r.« dezvol
te In B-ermanenlâ’ retailL do bună ve-

I
ffVlRhw b!,gS s'“°'uPI
M Ifa SiFȘâ fOFjt
H n rj rit ari ale a
Wf U în Declarr!, m ct f rk

reallamuluL este aceea a unul proces 
dialectic, activ și diuamic, în care, 
pornindu-se de Ia realitățile existen
te, se înaintează, progresiv, treptat, 
prin eforinri perseverente, pe calea 
dezvoltării și consolidării destinde
rii, InjăiurărU, pas cu pas, n tuturor

} elementelor negative care s-au acu- _____ ___ _ „„ «,
mulat șl.eare sini in contradicție cu dezvoltării relațiilor prietenești șl a 
cerințele obiective ale vieții Inter- ‘
naționale, cu Interesele securității — 
in fond cu acea realitate supremă a 
zilelor noastre care este voința de 
pace, de existență liberă șl neslln- 
gheriță care animă toale popoarele.

In Europa postbelică există nu nu
mai un peisaj politie nou. dar — așa 
cum «e știe — s-au statornicit. •_•! 
frontiere noi Intre 
sini rezultatul Istorl

:•

. Srau statornicit.; șl
frontiere rol Intre state. Acestea 
slnt rezultatul Istoricește determinat 
al unei conflagrații mondiale de to 
amploare Krfl precedent, in care na- 

i țlunlle europene și-au vărsat aîngele 
'pentru libertate. pcDtru afirmarea 
! .drepturilor.«‘■naționale 'și .o securitatea 
trainică. Cu o existență de aproaoe 
30 de ani. aceste frontiere constituie 
o parte Integrantă esențială a reali
tăților europene contemporane Res
pectarea aciuatelor frontiere, asigu
rarea inviolabilității teritoriale a tu
turor statelor continentului consti-

aw cum o dovedește sl largul curent 
de opinie din R. F. a Germaniei de 
combatere hotărltă a forțelor politico 
care se opun unui asemenea cura.

Așa cum se subliniază ta Decla
rația do la Prag® a statelor partici
pante la Tratatul de la Vareovta. 
Inviolabilitatea frontierelor, integri
tatea teritorială a statelor din Eu
ropa trebuie să fie respectate cu 
strictețe șl în viitor : recunoașterea 
acestui principiu trebuie să devină 
unul din principalele angajamente in 
cadrul unul sistem de securitate cu
ro ne ană.

Corespunzătoare cerințelor llchl- 
dărlf rămășițelor războiului șl recu
noașterii realității este șl cererea de 
a se declara nul și neavenit, îneă 
de Ia început, acordul de la Sldnehcn 
— cerere legitimă, po care România 
o susține 1M) deplin.

Mlllțlnd activ pentru înfăptuirea 
securității europene, țara noastră 
s-a pronunțat; întotdeauna, fa modul 
cel mal hotărît. pentru recunoașterea 
realllățltor postbelice, o respectării 
frontierelor statelor, vâzlnd în aceas
ta unul dintre elementele lndltrpen- 
sabllo nle normalizării situației de 
pe continent. „Considerăm — arăta 
tovarășul Nicolae Ceaușescu — că în 
abordarea problemelor securității eu
ropene este deosebit de Important 

.............          , să Șe. pornească de la realități, de la 
tulul sl plicii , Interpallonale oresu- schimbările petrecute pc continent în 

urma celui de-al doilea război mon
dial, de la recunoașterea actualelor 
frontiere, ale țârilor europene sl a 
InvIoIpbllIMjll lor".

în concordanța cu aceste cerințe.
clnătate Intre ©talele care au fron
tiere comune, să nu se întreprindă. -„.„.wiw.m.iifm nwsw cennic.
nimic de naiură să alimenteze ard- România a contribuit activ la pro-
mozitătl. suspiciuni sl tensiuni In, le- d» nAnmoiu..» ■» — ji_'
gatură cu aceste- problema. De aici L-e statele europene. Potrivit I
decurge sl neearitatea de a se ronun- ter directoare ale politicii sale
ta șl la practica. manevrelor In a- ln™a 
propierea granițelor altor state, ta 
orice demonstrații de forță.

Pentru progresul ideii de invioln- 
briitate a frontierelor-in Europa are 
o mare importanță pozitivă faptul că 
tratatul soviete—vest-gorman stipu
lează principiul inviolabilității tron-

. . cr r.il do normalizare a relallitor din- 
1 tre ștatole europene. Potrivit linii-

teme. ‘România es:© ferm holârilâ 
să-șl aducă șl In viitor. împreună cu 
celelalte târî socialiste, cu alto state 
alo continentului contribuția Ia ope
ra de Iransformare a continentului 
european Intr-o zonă a păcii șl în
țelegerii Intre popoare.

Ion FINTINAHU
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Principalele artere ale Vietnamului de sudîn problemele majore ale dezarmării

WILLY BRANDT

publicității o de-
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LA LOCUL POTRIVIT..
întreprinderea

se reîntoarce astăzi

N. PUI CEA

Referindiî-se la

democrație in
■pL Numeroa-

spl _ 
dts-

parte, agențiile de presă
' de

P.S.l. si 
tortele de- 
socl aliate șl 
cotitura de-

oroș au Început

împotriva 
de luptă 

manifestație 
desfășurata

Sesiunea Adunării Popii 
lare Bulgare • micrcur 
la Sofia.'

nnjorliatea
. opoziția da 

A ipoteză, demberat- 
lunsat Idem reveni- 
de ccntru-dreapta, 
socialiști cu liberalii 

vechil parteneri 
Dar aceasta ar 

clară

'șt. Parii- 
proletara

PARIS 23 (Agcrpres). — Agenția 
V.N.A. relatează ca delegația guver
nului R.D. Vietnam la Conferința 
evadripartită do la Paris In problema 
Vietnamului a. da ..........  ■

îl a, 
reze 
volta 
rată
Intre .. _ . ,
consolideze regimul republican ,,țl rf

a reamintit declara-
In
in

multilaterale ; Intre; toate 
nil., La aceste poziții aderă 
a forțe dc; stingă din' Italia 
J'‘^Iall8t; (P,S;L). '“
1st al unității

propune re
cunoscute, de fi-

o PUTERNICA ÎNCLEȘTARE ÎN 
ZONA PLATOURILOR ÎNALTE
• LA KONTUM, CONSILIERII 
AMERICANI ISI ARD DOCU
MENTELE SECkETE, IAR STRĂI
NII SINT EVACUAȚI DIN ORAȘ
• VALUL OFENSIVEI A ATINS 
BAZA CU CHI — LA NUMAI

32 KM DE SAIGON

APOLLO-16“

votul de la 7 mai nu 
simplu test electoral.

_________  ... un examen de deose
bită responsabilitate și de ample con
secințe politice pentru cei peste' 37 
milioane de alegători. ; 1 ’

conducere: al Țirgulul •, Internațional 
de la Hanovra, ministrul romfto 
loăn Avram, : insolit de Constantin 
Oancca, ambasadorul țării noastre 
In R. F. a Germaniei, "șl de o dele
gație de cxperiL a vizitat ilrgul șl 
a purtat, timp ide patru zile, discu
ții cu privire la poslbllltațllotdc dez
voltare a colaborării ți cooperării In
dustriale. . ■■ țp

problemei cipriote, promovată; con
secvent de. președintele Makarios șl 
da guvernul său. ae bucură de sprl-' 
jlnul .dopîln'ăl A.K.E.L.". ..Seriozita
tea situației din Cipru— 'se sublinia
ză. In rezoluție — reclamă Ina'.'.tvn: 
unirea forțelor patriotice In Jurul 
președintelui Makarios, «pentru salva
rea Ciprului, lichidarea primejdie! de 
divizare a tarii șl de subordonare a 
ei intereselor Imperialiștilor străini".

au declanșat un puternic 
bazei inamice Cu Chi, 
km de Salgon — punctul 

capitala sud- 
actuaicl o-

BONN 2S (Agerpres). — Miercuri 
au început in Bundnstag dezbaterile 
no marginea proiectului de leac gu- 
vemamentaJ asupra bugetului ne anul 
1972. In cuvlntu] său. cancelarul 
Willy Brandt a spus că „politiei ex
ternii a guvernului federal nu este 
deciî încercarea simplă, dar reușită.

eslcmhntel 
pronunță 

de struc- 
și social, 

dor clasei 
■ largi de 

ca re- 
sub- 

muncItorUor 
tă irvitau- 

oripntare In. dez- 
■I naționale, ba- 

pe eliminarea, dezechlllbrurllor 
diversele sectoare și regiuni, să

nomică pe care o 
pus ,In ‘discuție, , . 
anticipata a partamențuluî 
labilitatea ' programului di

echiUbru- 
lnlțtaUva 

Bă se ur- 
dezvoi taro

CONFERINȚA 
CVADRIPARTITĂ IȘI REIA 

AZI LUCRĂRILE •

p. ri R
I Condițiilei, rneteoro'oai- 
ce , în . Zonă unde va avea 
loc amerizarea cabinei de 
comanda ..ApoUo-lfl" vor 
fi satisfăcătoare — nntlci- 
;P<îazâ serviciul de resort 
al N.A.S.A. Oceanul ya 
fi relativ liniștit — valu
rile nu vor deniși ..un 
metru — Iar cerul va. fi 
punctat doar de nori răz-

Marțl șl miercuri au fost zile de ample angaja
mente militare in Vietnamul de sud. Forjele Fron
tului National de Eliberare amenin|ă sft rupă Viet
namul de sud in doua, exllnzîndu-șl linia de atac 
din zona centrală a Platourllor Înalte spre răsărit, 
pină in zona centrală de coastă — relatează agen
ția Associated Press, care precizează că patrIotU.au 
reușit să tale‘principalele trei șosele ale Vietnamu
lui de sud.

înlăture pentru totdeauna pericolul 
renașterii fasc&nul! ‘ 
âcnște obiecllye. .Enrioo: Berlînguer, 
secretar 'general al P.C.I.. sublinia re
cent : „Noi, comuniștii, slnicm, evi
dent, In primul rind partidul elașei 
muncitoare, dar noi am fost întotdea
una șl continuăm să fim, do aseme
nea, un mare partid al întregului po
por, sîniem șl trebuie să fim forța* șl 
speranța de renaștere pentru toți cei 
pe care păturile dominante 11 privea
ză, de necesitățile cele mal elemen
tare Jale existenței... Perspectiva 
noastră decurge deci dlntr-o necesi
tate generală a majorității claselor șl 
păturilor sociale. Acest fapt confirmă 
Importanța opțiunii făcute de^nol ți Î|1 ., —« 
de 
de

ața cum'prevăd? de altfel rezoluțiile 
Adunării Generale și. mandatul 
Încredințat comitetului; Arăți ud, că 
dezarmarea nucleară trebuie să albă 
prioritate, reprezentantul Japoniei 
aprccta: că pentru a se" aborda in 
mod corespunzător nceasta proble
mă „este necesar să se .depună in 
primul rind, eforturi pentru a se 
bloca, la nivelurile actuale, toate 
armele nucleare, pentru a se, opri 
cursa. înarmărilor atomice. Iar. în al 
doilea rind, să se examineze alte 
măsuri privind reducerea efectivă a 
armamentelor nucleare". Cu țoale 

comitetul 
ț1 mandat

BERLIN 20. — -Corespondentul A- 
gerprea, ȘL Deju, ■ transmite: Amba
sadorul extraordinar șl plenipoten
țiar al Republicii Socialiste România 
in R. D. Germană, Vttsllp Vlad, a 
fost primit; la 20 aprilie, de președin
tele Consiliului do Miniștri al R.D.G., 
Willi Stoph.

Convorbirea care a avut loc cu a- 
res't prilej s-a desfășurat* lritr-p at
mosferă raidă, tqvărășeaiscă-

doilea front. An 
semnalează, de

ctarațle In care arată că: „sub pre
siunea eererllor poporului vietnamez, 
poporului american ți ale opiniei pu
blice mondiale, Statele Unite au tre
buit să accepte reluarea convorbirilor 
cvadripariite de ta Paris".

Le rindul său.' delegația Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu ol Repu
blicii Vietnamului de Sud a anunțat 
de asemenea, că va participa la .șe
dința de Joi.

Pe de altă parte,'din New Yorit s® 
anunță că purtătorul de ;ciiv!nț -al 
Casei Albe?a dectarnt:. că- Statele 
Unite, tie acord cu autoritățile de la 
Salgon. sini gala să reia, joi, negocie
rile cvadripariite de la Paris, El a 
precizat Insă că aceasta „nu înseamnă 
Încetarea bombardamentelor ameri
cane aJtupra R. D. Vietnam". —■

KIEV 20 (Agerpres). — La Acade
mia de Științe Agricole a Ucrainei, 
din Kiev, a, nvut loc miercuri o adu
nare consacrată Împlinirii unui de
ceniu de la încheierea cooperativii 
zării agriculturii In România. La a- 
dunare, desfășurată sub auspiciile 
filialei ucrainene a Asociației de 
prietenie eovleto-române. au 'parti
cipat Igor Popov, prorectorul Aca
demiei. membri al conducerii Aca
demiei. cadre didactice" și sludențj. 
reprezentanți ăl Asociației de' prie- 
tenle sovleto-romăne. ~ 
nlfîcaîla evenimentului au 
acad. prof. Scrabei Lebedev. ____
bru al conducerii filialei ucrainene : 
Asociației de prietenie sovleto-romă 
ne. și Ceaușescu Nlcolae. consul al 
Consulatului genera] a! Republicii 
Socialiste Romănla din Kiev.

Adunarea s-n desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

Program de lucru, odih
nă. din îk>u program. apoi 
conferință do presă tele
vizată... Pregătiri oenlru 
amerizare... tată cum de
curge ultima uartc n că
lătoriei navei •..Apollo-16"' 
orln spațiu. Marii, la ora 
20,L'l G.M.T.. Tîiomns
Mattingly a făcut plani
ficam „plimbare spațială0 
(nava se a fia ta .WIOKI 
kilometri de Terra) penț- 
tru a recupera casete
le aparatelor de filmat cu 
care a fost dotată cabina 
dș comandă.
' 'Apoi, întreg echipajul 
șf-a Îndeplinit perioada 
de odihnă — H ore — obiș
nuita. care s-n încheiat la 
ora 13 și 40 de minute 
(ora Bucureșllului). Cea 
de-a zecea și. In același 
timp, penultima zî a mi
siunii este una dintre 
cele mal calme. Principa
lele' momente ale progra
mului sint repetarea ex
perimentului destinai să 
dea un răspuns miste
rioaselor fulgerări ipcr„- 
cepute frecvent de astro- 
nauți, chiar șl pe intțme-j 
ric Sn cursul ultimelor 
zboruri in spațiu ?i o 
conferință de presă.

Leonid Brejnev, ^^ MK 
nerai' ăl ■ C.C. al P.G.U.S.. a pri
mit delegația Adunării Federale a 
R. S. Cehoslovace, condusă de Alois 
Indra, președintele adunării, caro so 
află la Moscova.’ .

DE LA TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

BERLIN 20 (A. 
laterviu acordat 
Deutschland" ’ si 
Erich Honecker. 
C.C. al P.S.U.G.. 
ccntele eveniment 
a Germaniei. „In

șș 10. II «s t» AOniiamentcte ee rac ta oHălle poștale. «1 dlfuzorll din întreprinderi st tnsiiiulU. Pentru slrălrtaiaie. abonamente prin hROMPRESFILATELJA", București 
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comun ti recunoașterea, in
, a necesității., de. re- 
r caro ai nu dăuneze

, ,..lntreprinzățdriior“. să, 
"ăstumafea

acestea, în ultimii ani. i 
s-a Îndepărtat de ,la nce.v 
al său. De altfel, ticluala" sesiune u 
lăsat. In- careurile de presă, impre
sia unei prelungite dezbateri gene
rale pe, . problemele dezarmării — 
dezbatere/' abstractă, academică — 
.inlruclt pe mașa negocierilor, nu se 
află nici o măsură concretă, din 
domeniul dezarmării nucleare care

CORESPONDENTĂ 
DIN ROMA

BONN 20 (Agerpres). — Prezidiul 
P.C. German a dat publidtațli o de
clarație cure condamnă „Încercarea 
conducerii U.C.D.—U.C.S. de a-zădâr- 
nîdț' prin drumul ocolit al voiului da 
neîncredere față de guvernul Brandt, 
ratificarea tratatelor încheiate cu 
Uniunea Sovietică și Polonia". „A- 
cum, toți democrații trebuie să ac
ționeze In comun. Prin acțiunea tu
turor forțelor democratice re poale 
determina o 
menționează 
muncitorii, 
membrii pai 
creștin-democra 
toți cel

Principalul front, In zilele de 
marți și miercuri dimineața, a con
tinuat să fie cei din zona Plaiouri-; 
lor înalte, unde forțele salgonezh moi 
controlează, o singură poziție- exte-, 
rioară do apărare n orașului Konlum, 
situata aproximativ la 10 km de oraș, 
după ce au,cedat o alta bază de-arti
lerie, „BraVo0:; rezistenta salgoiîczj-, 
lor ,.este•:din « in .ce; mai. slafeă in 
Țața puternicului atac al phtrioțltosv 
care. In prezent, iw -îndreaptă spre 
Kontum. apreciază agenția ; 'Reuier.’ 
In ultimele 21 de ore> au ,fost bom-' 
bardale cu morlicre și rachete ba
zele amerieano-salgoneze din Kon- 
ium șl Pleikn, situate la aproximativ 
40 km' distanța “'una-dej cer:lai:fi. Con
silierii comandamentului american 
din Kontum, anunță agenția France 
Presșe, au incepul marți seara să-și 
ardă documentele ’secrete,’ iar străi
nii din 
eu ați .

Pe al 
gon. se 
continuarea presiunilor

inlerzi-
In 

soclalia- 
lul au

■minat ca. ri 
făcfl auzita 

așezarea (n 
, in. Geneva, 
nucleare —

BEDACTIA SI ADMINISTRAȚIA g DamrcțU, Piața SdnielL Tel. i>
Calea Grivucl nr. 61—64. P.O.a.

cu U.R.S.S. și R. P. Polona" — a 
relevat E. Honecker, arătlnd că, 
„prin inițiativa kw. domni! Borzei 
îjl Strauss întreprind periculoasa 
Încercare de a întoarce înapoi roata 
Istoriei". . „Pornim de la premisa ci 
rațiunea se va Impune, că acest Dlan 
aventurist va eșua si. la InceDutul 
lunii mal. va avea loc ratificarea 
tratatelor In Bundestag. Aceasta 
este, de asemenea.-o nremisă pen
tru noi pași pe calea destinderii", — 
a spus , E. Honecker. în aceasta'or
dine de-Idei, el a amintit acordul 
cvadripartlt asupra Berlinului occi
dentali acordul cu privire la tranzit 
Intre guvernele R.D.G. șl R.F.Q;. 
lirecum șl fconyențllle' încheiata de 
guvernul R.D.G. cu , Senatul Berli
nului occidental. „Se înțelege cS 
toate acestea nu pol intra In vigoare 
declt clacă tratatele semnate la 
Moscova si Varșovia vor, ti rnțlti- 
cate“.

E. Honecker 
țlile-pe care le-a făcut recent 
cursul vizitai In R, P. Bulgaria, 
sensul că, o data cu ratificarea tra
tatelor de la Moscova și Vărșovlii, 
ar outea fi Inițiată, de asemenea, o 
evoluție „care să ducă la o convie
țuire pașnică între R.D.G. și R.F.G., 
la relații normale, do bună,TLVeclnfi- 
tate. In perspectiva realizării unei 
coexistențe șl colaborări; In interesul 
păcii, rd cetățenilor celor două 
state". ;

■ Pe măsură ca se apropie, data de 
7 mal, grupările politici; itdliehe Iși 
mobilizează -țoale torțele in vederea 
bătălie! electoralo.--Principala: pre
ocupare constă in a .stabili cu n- 
legătorii uh dialog care să nu-go U- 
mltozc doar la momentul - copapeti- 
țlel electorale, ci să îmbrățișeze șl 
perspectiva orientării politicii gene
rale itailehe.: S-a ajuns'la: aceasta 
ca urmare a faptului că. In pre
zent, criza de natură politică’ și cco- 

Străbale Italia a 
o dală.cu dizolvarea 

at it vu-
..

nare al unei coaliții de forțe, etero
gene. -cil; șl; însăși viabilitatea unul 
echilibru stabilii Su circa zece ani 
în urmă, Intre partide de inspirație 
politică șl idcoioglcă diferită. , .cu
noscut sub formula .generală de ccn- 
tru-stfnga.

In ce privește programul, bMfilia 
electorală se desfășoară In Jurul 
problemelor așa-numi te clasice, le
gate de progresul economic și social 
al țării, de dezvoltarea ’ democrației 
și ■ apărarea instituțiilor' republi
cane, de fermitatea luptei Împo
triva grupurilor neofasciste și .de .exfr 
tremă dreaptă. Pozițiile ce ®e degajă 
pină acum — expuse public in ca
drul programelor electorale ale par-< 
Udelor':'—' confirmă (orientarea tra- 

' 'italiene, 
denwcrat-creșțln. (i'.D.C.), 
; social-democrat (P.S.D.I.), 
republican (P.R.I.) șl Par-

Fidel Castro va face o 
vizită oficială de prietenie 
în U.R.5.S., k sfîrșitul lunii Su
rdo. anunță agenția T.A.S.Ș.

oameni al
zuilat concrai 
stanțlală ,a . ;

maselor populare, 
o notiă; 
ca econom!

• ERICH HONECKER DESPRE CONFRUNTAREA DIN R.F.G 
PRIVIND RATIFICAREA TRATATELOR CU U.R.S.S.

Șl POLONIA

Despre sem- 
vorbit 
mem- 

a

Agerprcs). — într-un 
ziarului ■ „Neues 
agenției A.D.N.. 
prim-secreiar al 

®-a referit la re
le politice din R. F.

„ _____aceste zile, k F. »
Germaniei; se află ia fața unei hotă- 
rfrl care trage greu In cumpăni. Ea 
trebuie să aleagă intre destindere si 
agravarea situațle£ intre colaborare 
șl război rece, între normalizarea re
lațiilor — inclusiv eu IL D. Ger
mană— sau o nouă Înăsprire a con
fruntării". a spus E. Honecker. El a 
relevat apoi necesitatea ca dcmitatll 
din Bundeștngul vest-aennan să fie 
conșliențl de aceasta măre răspun
dere "și | să "folosească toate poslbițl- 
lățile' odnlni ca," prin1: ratificarea trâ; 
talelor cu U R.S.S. șl cu Polonia, sâ 
se poată crea o.situație nouă în Eu
ropa. spre folosul tuturor.- ,.A oro- 
fita,de aceasta ocazie este în. intere
sul păcii șl al cetățenilor celor două 
state’ germane.- eflte un Imperativ al 
vreniir — a relevat primul-secrctar 
al C.C. al P.S.U.G.- tn context.tel a 
arătat că ceea ce se lnllmplă. In ora 
actuală, la Bonn „nu mal este o 
chestiune rare privește doar IL F. a 
Germaniei". ..Tn mod practic, dezba
terea din Bundestag ne , marginea 
bugetului urmează ssă fie luată drent 
pretext pentru a se răsturna un gu
vern care se pronunță oentr-.: rati
ficarea tratatelor semnate de R.F.G.

de a se pune In concordanta eu ten
dințele internaționale dominante. A- 
ceastă politică se călăuzește după cri
teriul realizării securității într-o 
lume care se schimbă ații de rapid", 
în continuare. Brandt a reproșat o- 
nozlUei că tx dedă la o pole mi eă .exa
gerată s! l-n cerul eă nu facă abstrac
ție de realități. După aprecierea 
cancelarului, ooozlîia a oierul sim
țul rea 11 ta Iilor.'

'Willy Brandt a subliniat căi „rati
ficarea tratatelor inchelate de R.F.G. 
eu Uniunea Sovietică si eu Polonia 
determină viitorul relațiilor cu aceste 
țâri, intrarea în vigoare a acordului 
cvadripartlt asupra Berlinului occi
dental, reglementarea relațiilor cu 
R.D.G., precum și participarea R.F.G. 
la politica de destindere Est-Vesl".

Aceasta neobișnuită fotografic a fost realizată de. stu
denții din orașul Cohnbra (Portugalia). Ea Imortalizează 
Pe unul din Inspectorii Direcției Generale a Securității 
portugheze ,.ln acțiune". în pofida numeroaselor asigurări 
date de premierul Cacta.no, .privind „liberalizarea" regi
mului, și a promisiunilor unor reforme, autoritățile por
tugheze eunllnuă aceeași politică de teroare șl represiune 
împotriva oricărei mișcări democratice. în centrul „aten
ției" se află slndenlll. Conducătorii orgarilzailllor studen
țești din Lisabona șl Coimbra se află In temnlte. Forțele 
de ordine reprimă demonstrațiile studenților. în .llmnul 
unei asemenea îndeletniciri a fost surprinsă șl scena din 
fotografic. Dlntr-o groapă pentru păstrarea gunoiului. In
spectorul conduce acțiunile polițiștilor. Intr-adevăr, un loc 
mal potrivit pentru zeloșii apărători ai rinilulrillor anti
democratice din Portugalia nici nu putea fi găsit—

perspectivele reluării co
la nivel guvernameh- 
P.D.C. și P.S.L Bînl mai 

orlcînd. Aceasta 
s de toate poziției1 

total diferite față de' rolul P.C.
In viața politică a Italiei,

comuniștii 
;I în tară la

Știrea privind depunerea moțiunii 
de cenzură contra cancelarului. W. 
Brandt de către opozjjla. creșțin-dc- 
mocrniA a silrnlt o vie reacție,, j,n 
R. F. a Germanici. In eemn.dg^pto^ 
lesț.'Tață.zdo.'.aCeasta acțiune,' în' nu
meroase contre Industriale “din tară 
au. loc întreruperi ale lucrului. Or
ganizații politice șl sindicale,) con- 
damnlnd manevrele oporițlei. ; subli
niază că adversorll cursului sț>re 
destindere nu se bazează pe sprijinul 
alegătorilor, cl mizează pe' acei 
deputațl care ignoră’ voința' majori
tății electoratului. !

iiumoroase localități italiene, acesta 
fiind considerat ca unul dintre mo
mentele de vîrf ale campaniei elec
torale.

O data proclamate Intențiile pro
gramatice, disputa ^preelectorală se 
deplasează — șl aceasta carac
teristica ' definitorie a actualei faze 
— spre terenul aUanțelor « urmează 
â., se . stabili, tocmai în legătură, cu 
ateasta .exiștlnd, cele nud multe 
Kemuc. de ■întrebare. Este unanim 
admis că' refacerea coaliției do can- 
tru-sUriga a devenit aproape lmpo 
tîibiia, ca urmare a orientării poli
tice șl programatice In direcții o- 
puso a celor două componente ma
jore ale , sale : P.D.C, șl P.S.I. Mai 
mult, potrivit declarațiilor din aceste 
zile ale liderilor dc cea mal mare răs
pundere al celor două partide, ar re
ieși că 
laborăril 
M intre 
Îndepărtate declt 
se datoreșto înainte

Italian
față dc ațXMTuj pe care 
il nu Th narlamei. _ ___ _ _
reglementarea pozitivă a probleme
lor nerezolvtite, față de relațiile ce 
trebuie stabilite Intre 
guvernamentală 
Atingă. Tn aceas 
creșUnll au șl 
rll la formula 
înloculndu-i pe 
șl păstrlnd pe 
(P.S.D.I. ?i P.R.I.) 
însemne o deplasare clară ‘ spre 
dreapta a politicii Italiene, ceea ce 
ar determina o puternică împotrivire 
din partea forțelor progresiste. De ti
cnea, P.D.C. dedării, concomitent, că, 
dacă P.S.I. va da dovadă de „flexibi
litate" șl „înțelegere", este gata să 
reia colaborarea in cadrul. formulei 
de contru-sllnga.

■Partidele de stingă, și In primul 
rind P.C.T., subliniază cu tărie pe
ricolul grav pe care II reprezintă 
orice deplasare spre dreapta a vieții 
politice Stall 
P.S.I.U.P. che 
mocratlco — 
catolice •— să 
mocratlcă, de 
tică Italiană.

Iată de ce 
reprezintă un 
de rutină, ci

F.N.E., care 
atac, asupra 
situată ta 32 
"ccl mal apropiat dc 
vietnameză îh 'decursul 
fenslyc.

Tn prezcji*. trupele regimului' ma
rionetă Încearcă, o regrupare la Vo 
Dk’.h, intr-un' punct situat la 18 km 
nord de Fiontum. l’ozițin mUîtarilor 
«rilgonczl din. zonele Hoaî An. Bong 
Son, Tan Ouai: șl Phu My . esto 
dezaslruoasă. datorită stării de Izo
lare impose de.patrioțl șl imposibili; 
tații de. a primi ajutoare. „Vin de 
peste rin, coboară din munți, sini 
peste tot. "E; ca'șt cum al asista ta 
dezlănțuirea unei furtuni" — afirma 
un consilier american, vorbind dospire 
luptători! ‘foițelor patriotice din 
ti 1 ciul ■ Bong Soți; . ’ r ■ '
" Pe dfl alta . . L ":""’ ’7:
semnalează înaintarea unităților 
taneurl ale F.N'.E. în direcția Deltei 
Mekqnguial, .alta cale de: ,acres către 
capitala suil-vlcthamcz.1. , i

Sltuindu-se pe o poziție, fermă sl 
clară-. Românii, șe pronunță catego
rie pentru Interzicerea tuturor ar
melor de nimicire in masă, susțl- 
rilrid 'ea. dezarmârii nucleare să i 
se asigure cea mai înalta prio
ritate, locul central in cadrul (rela
tivelor dc 
nuf acord-' 
terzîcarca 
fa ar co:ii' 
Cț^ta1 i:i

rare chemăm 
la 7 mal".
asemenea,

Convorbiri indo-pakistn- 
H6Z0. Ia localitatea pakistaneză 
Miirree ala Început,;miercuri, convor
biri Intre? reprezentanții special! ai 
președintelui Pakistanului, Zulfikar 
AII Bliuttb. și al primului ministru al 
Indiei. Indira Gandhi, consacrate pre
gătirii agendei viitoarei IntUniri din
tre ccț do! oameni de etatT > - 1

PENTRU REZOLVAREA PAȘNICA Șl DEMOCRATICA 
A PROBLEMEI CIPRIOTE

ratificare e tratatelor", 
declarația. chemlnd 

membrii sindicatelor, 
Udelor social-democrat, 

creștln-sodâl. pe 
care se pronunță , pentru 

dcsțlndero, să- sprijină rali-“ 
Licărea tratatelor. ’

dlUonaift a torțelor polllib 
ÎPacfldiilȚ
Partidul
Partidul . _ ______ v t
Udul liberai ■ (P.L.L) au ca principal 
elcmeat < 
principiu, , 
foraie. dar 
Intereselor 
nu * provoace 
lui economic, bazat pe 
privată. Intr-un cuvlnt. 
nie.ze;<aoeeașî-< calc . do 
dc pină acum, cu unele corec
tări Impuse . de actuala situație. 
Atitudinea acestor ' partide față do' 
extremă dreaptă aste aceea de res
pingere a „colaborării". Totodată, 
In politica externă se 
afirmarea iwzJțfe' 
delitate; față de alianța atlantică.

Partidul Comunist Italian, avangar
da clasai muncitoare Italiene, care a 
raliat Iri jurul său cele mal largi pă
turi sociale, afirmlndu-se ca o puter
nică forță metrice a Impn 
mișcări revendicative, re 
pentru reforme profunde, < 
tură, iri domeniul economic 
rare să răspundă Interese 
muncitoare și ale maselor .. 

muncii, să aibă 
t îmbunătățirea 
situație!

Ministrul român al con- 
stnicțiilor de mașini — în 
R,F,fi, Invitația Consiliului ds

La Pătatul Națiunilor din Gbrieva, 
paralel feu lucrările ;Comisiei eco
nomico a Națiunilor Unite .pentru 
Europa, se desfășoară ultimele 
ședințe ale sesiunii de primăvară 
'a Comitetului nen’.ru dezarmare. O 
coincidență fericită, dacă eo ține 
seama do Interdependentă dintre 
cele două probleme, de faptul că 
atll dezvoltarea cooperării econo
mice. cit și dezarmarea urniăre.Ba 
realizarea acelorași aspirații alș 
popoarelor : pacea sl progresul Iu 
lume.

fn cursul aceste! primăveri s-au 
împlinit zece ani de cinci ComiteluJ 
țșentru dezarmare ?i-n .început'’.Iu; 
crâriic. Prilej de evoluare a activi
tății riale, care nr fi trebuit să ofere 
posibilitatea evidențierii unui bilanț 
pozitiv. Din păcate insă — așa cum 
au relevat numeroase delegații, prin
tre care și cale aleJ.Suwlte!, Alexi- 
cului. Canadei. Japonie! șl Românieif 
— reailtatale de 
-nore.,Cele cîte- 
va' acorduri In 
probleme cola
terale sau pri
vind măsuri par- 
,'țlale. a căror 
semnificație pa 
linia destinderii 
oslo incontesta
bilă, h-au reu
șit insă să frineze spirala Innr- 
mflrllor și a cneltuiellio" mili
tare, care a continuat ’sa urce ■ m- 
tr-ua ritm tot mas alert. O singură 
cifră statistică : in arsenale s-u acu
mulai un scol de arme nuclearo su
ficient pentru o permite lansarea' 
zilnică, timp de 110 dc ani, a cita 
unei bombe cu o forță ■ 'bipertoara 
întregului explozibil folosit in lot 
cursul celui de-al doilea război 
mondial Referindu-sc ta decalajul 
tot mai maro dintre sporirea. ctmtsr

Conferința sindicală mon
dială a femeilor muncitoa
re. *n cadrul ylușărilor conferinței, 
țâre <?e desfășoară ' ta Praga.. 
miercuri n luat, cuvlnlul -. reprezen
tanta.. mișcării alndicăle ‘ dfh, tapa, 
noastră.' ăfario Gilițbr.'vicepreSedin-' 
te al Consiliului Cefttira.1 al UÎG.S.R.’

dezarinare. ' Tn’qlțeierea: u- 
ItitbrnațlonâJ ’ pentrtr iri- 
foloslril' armelor nuclca- 
Jtul o primă acțiune epn- 

Cțqtă in, soluționarea problemelor 
dezarmării.' nucleare. Dc aceea de
legația noasirif'"'susline Începerea in 
eb ml tel a unor tratative concrete 
pentru elaborarea unei înțelegeri in 
acest sens.

O serie de: delegații (Mexic, 
Suedia, Nigeria, îlotnanta) sublinia
ză iTOemnătaleartacteiorir/Unui a- 
coEd’cu;-priviră, 1a interzicerea expe
riențelor nucleare țsiibteț'tfrie. ‘' ■'

Din'' desfSșurarca dezbaterilor de 
pină ticțim se dcaniă limpede nece
sitatea - angajării Comitetului de 
;dezarntare.' a tuturor statelor, ne 
calea .riegocierU și adoptării Unor 
măsiirl concrete. ■ radicale, de opri
re a cursei Inarmfirilor șl do de
zarmare. îh primul rind în dorne- 
nluj nuclear, pentru ' elaborarea, 
unul tratat care să răspundă năzu
ințelor de; pace, securitate și nro- 
gres ale

Făclndu-se ecoul ochiaiei confrun
tări politice, pre.sa vest-germănă re
levă gravitatea atitudinii adoptate 
dc conducerea U.C.D.—U,C.fJJțf j\ " 

„Pentru oporilte ar fh mai 
bine dacă ar râmine Tiniz- 
fltd. Conducerea U.C.D.—U.C.S: 
a ajuns tntr-o situație pe
nibilă, care constituie rodul pro^- 
prici,sale poiilicl". (..Frankfurter 
Alipcmelne") „U.C.D.-UiC.S. se 
aflâ in fata unei hotâriri foarte 
dificile, care S-ar putea reduce 
șansele ’ în alegerile din tcp- 
tembrie 1973“. („Rheinlsche 
Post“). „In actuala stiuatie, înlă
turarea cancelarului Brandt ar 
fi insolită de cea mai gravă cri
ză politică ce s-ar putea abate 
asupra târli noastre". („Kdlner 
Stadtanxciger“).

Kiev: ADUNARE CONSA
CRATA ÎMPLINIRII UNUI 
DECENIU DE LA ÎNCHEIEREA 
COOPERATIVIZĂRII AGRI

CULTURII ÎN ROMÂNIA

patrIotU.au
Cacta.no

