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în toate

„VOM SPORI APOR
TUL ȘTIINȚEI Șl TEHNI
CII LA DEZVOLTAREA 
ECONOMIEI NOASTRE 
NAȚIONALE" — Tele
grame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de 
conferințele Județene 
ale inginerilor șl tehni
cienilor

După cum e cunoscut, recenta pie- nlzare
nară a C.C. nl P.C.R. a hotărit să partidul . _ _____ ____ __ _
convoace. In a <toua jumătate a lunii eforturile desfășurării imul amplu
itille. Conferința Națională a parii- proces de perfecționare □ organfzâ-
dulul, avind ca ordina de z! : „Cu ril, conducerii șl planificării ccono-
privlre la înfăptuirea holărîrilor miei naționale, a aparatului de pro

ducție șl circulație, de perfecționare 
a formelor șl metodelor de conduce
re a întregii vieți sociale. După cum 
se .știe. Conferința Națională din amil 
11107 a adoptat in uccst sens un vast 
șl complex program dc măsuri, vizlnd

ecomimlce. 
totodatâ.

Conferinței Naționale șl ale Congre
sului al-X-Iea șl Ia măsurile de per
fecționare în continuare a conduce
rii șl planificării activității eeono- 
mlco-socialc, la dezvoltarea democra
tici socialiste". . ; . ___ ____________

Convocarea acestui înalt for al co- în mod concret diversele laturi ale
munlștJlor se înscrie In practica cu- vieții soclol-ecotiotnlce. Călăuzit de
rentă a conducerii partidului nostra învățătura marxlst-Jenlnlstă, partidul ■ 

nostru consideră că relațiile noi.

munlștltor «e Înscrie In practica cu- 

de a analiza periodic modul In care 
slnt realizate hotăririle sl 
programele dezvoltării eco
nomic! naționale, ale con
strucției socialismului In 
ansamblu, spre a trage 
concluzii temeinice pentru 
Impulsionarea progresului. 
Această trăsătură a stllulnl 
de muncă a conducerii cte 
partid .Ilustrează pregnant 
Innllul ei spirit de reenon- 
sabliliate față de popor, 
față do cauza construcției 
socialisto. Așa cum subli
nia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la pîenara din 
18 aprilie a.c. : „Conferin
ța Națională va reprezen
ta, fără îndoială, un ' mo
ment Important pentru 
perfecționarea în continua- , 
re a actlvliătl! partidului și 
statului nostru, pentru îm
bunătățirea conducerii acți- 
yltfiîli economice, -a, prga-^. 
nîzărir xoclclălll, ' o inii''-- 
gll opere de edificare a so
cietății socialiste muIUlate- ■■ 
ral dezvoltate*.

în preajma acestui ovg- 
nlmenl de seamă In via
ta partidului, a tării, re
memorăm dramul străbătut 
de-a lungul anilor scurși de Ia

Plenara C. C. al P. C. R. din 18 
apnhe 1972 a convocat, pentru

luna iulie a.c.,
CONFERINȚA NAȚIONALĂ A
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

consacrată dezbaterii problemelor 
perfecționării,’ in continuare, a 
conducerii și planificării activității 
economico-sociale, dezvoltării 

democrației socialiste
de-a lungul anilor, s-curși de la prece
denta Conferință Națională șl Congre
sul o! X-to.a al P.C.R. Desigur, este 
un Interval erurt.dtri punctul de ve
dere al timpului istoric, dar din ■dries 
unghi am privi tabloul creațiilor ma
teriale șl spirituale înfăptuite în 
acest răstimp, apare evident că so
cietatea noastră socialistă a «mos
cul transformări înnoitoare esențiale 
pe toate planarile vîetll economice, 
sociale, politice sl ideologice. Este 
imposibil să reda! in cuvinte uriașa 
activitate creatoare, de o complexi
tate ncrnalîntîlnîtă pioă in acești ani, 
declanșată șl organizată pe liniile de 
forjă ale traducerii in viață a ho- 
tărlrllor Conferinței Naționale din 
decembrie 1057 și Congresului al 
X-Iea al partidului. - Fără a ne pro
pune o asemenea Încercare (punerea 
In evidență a direcțiilor de perfec
ționare a activității social-e-cononuca 
din țara noastră va face obiectul 

Llihel serii do articole care ur
mează să apară In perioada Ime
diat următoare), rindurlio de față 
urmflreftc Kă evoce — In citeva do
menii fundamentale — cadrai gene
rai al preocupărilor partidului pen-, s 
tru înfăptuirea programului Confe
rinței Naționale, pagină de seanță in 
marea ..cartă” a Împlinirilor noastre 
socialiste.

Acțtonlnd ca forță conducătoare In 
onern de dezvoltare a bazei tehnlco- 
materiole a noii orlndulri. de moder-

J

ebclnlkțe. Iți mențin rolul lor de 
stimuli ni dezvoltării tortelor de 
producție ailia vreme cit stat -adno
tate. puse de acord cu schimbările 
ce survin In activitatea productlyăl" 
Tocmai modificările rapide survenite 
In baza lehnlcb-muterlală. in struc
tura șl suprastructura noii orinduirl 
Impun, ea o necesitate, obiectivă, 
perfecționarea continuă a conducerii 
vieții economice și sociale. Stimula
rea glndlrli îndrăznețe si creatoare, 
promovarea celor mal suple forme 
de organizare șl conducere m»nlte 
să Impulsioneze ritmai Înaintării pe 
calea progresului, eombaierea fermă 
a rutinei, conservatorismului și pro
movarea neabătută a noului, ridi
carea continuă a calllălll deciziilor 
prlntr-o Investigare științifică a fe
nomenelor reprezintă exigențe pe 
care partidul Ie-a transformat, in 
deeursul acestor ani. in tot atitea 
trăsături definitorii ale acilvltăili 
sociale In Romănia contemporană. 
Realitățile din toate oomanrtimen- 
telo societății noastre constituie o 
mărturie a consecvenței cu care au 
fost urmnte aceste orientări.;

Tărimul pe care Ideea de perfec
ționare șl-a Hăslt o aollcare deose
bit de nreannntă. tărim cerc , oferă 
de altfel- șl, cele mal numeroase 
puncte de reper, este. desLcur. cel. 
economic. Efectiv, nu x fost pirghle 
din ansamblul vieții noastre econo-

mice care să nu fi foșt supusă în 
această perioadă unor minuțioase 
reexaminări critico, prin prisma 
confruntării riguroase, cu realitățile 
vieții șl cerințele noului — reexami
nări Încheiate de fiecare dată cu 
măsuri de radicală perfecționare. 
Astfel, au fost făurite structuri noi 
ale mecanismului de conducere a 
economiei, o fost adoptat un nou sis
tem organizatoric tn întreg aparatul 
de producție, caracterizat prin crearea 
centralelor Industriale, lărgirea atri
buțiilor șl competentelor întreprin
derilor. creșterea puterii de acțiune 
a planuiuL Crearea noh etrarturi or

ganizatorice In Industrie. 
In construcții șl ta alte 
ramuri ale economiei na
ționale o aprootat condu
cerea, de producție, a asi
gurat’ Înlăturarea fenome
nelor de centralism exce
siv. permite mal buna fo
losire a cadrelor do «po- 
cialistl. cuprinderea ți re
zolvarea operativă a mul- 
ttole’o: nrobleme ale vie
ții economice, dezvoltă Int- 
tlntlva creatoare a colecti
velor de oameni ai muncii, 
spiritul de răspundere in 
gospodărirea fondurilor 
productive șl a mijloace
lor financiare încredințate 
spre administrare fiecărei, 
unități economice. '

La rîndul lor. sistemul 
de planificare, sistemul fl- 
jianclpr Sl de credit, slste- 

. mut -pretu ritos,; acU vita tea.» 
de cerceiare șl proitytare. 
de investiții sl construcții, 
aprovizionarea tehnlco- 
rhatertală. relațiile contrac
tuale.. eircutația mărfuri
lor etc... Intr-un cuvlnt toa
te pîrghîilc hotăritoare ale 
funcționării mecanlsmuhd 

econom ic. uu »constituit domenii de 
aplicare a* prior ample măsuri ; da 
perfecționare ' de cure ;.lnt Indisolu
bil legate marile succese obținute In 
acești ani In creșjerca producției ta" 
diLrtrlnle. run! bune fo’orire a poten
țialului material's) umani înlr-uncu- 
vlnt. pe toate planurile eficienței e- 
conomice.

Potrivit orientărltoc stabilite de 
Conferința Națională șl de Congresul 
ol X-lea. agricultura a fost, la rindul 
elj obiectul unui multilateral pro
gram do perfecționare. Chiar șl nu
mai enumeratlv se impun a fi amin
tite măsurile întreprinse pe linia 
îmliiinatătlrll structurii organizatori
ce a agriculturii, formelor șl meto
delor de planificare sl conducere, 
de retribuire a muneil : este vorba 
de creare® osocioliitor Intercoooern- 
Uste. organizarea producției agricole 
după sistemul ’ fermelor, reorgonlza- 
rea întreprinderilor de mașini agri
cole. extinderea acordului global 
etc. De. asemenea, pentru Impulsio
narea producției agricole șl mal 
buna valorificare a resurselor exis
tente In acest sector se află In'«tre 
de înfăptuire planuri naționale pen
tru dezvoltarea zootehniei, mal buna

Ioan ERHAN

unor minuțioase 
, prin prisma

(Continuare în pag. a Il-a)
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© ÎNALTA PREȚUIRE A 
MUNCII — Distincții 
acordate fruntașilor, pe 
țară în întrecerea socia

lista pe anul 1971 
® ACCESIBILITATEA Șl 
PROFUNZIMEA METAFO
REI — Opinii pe margi
nea Tezelor în întîmpi- 
narea Conferinței națio

nale a scriitorilor
® SEMNIFICAȚIA ETI
CĂ A PREGĂTIRII TEH

NICE A ELEVILOR
® SPORT.

r.-

Own
■ few'

J.SS’Î 'VMi 1
W i /

tș ■ '

11/

-1
■ J

/
ri‘>s: 1

Adunări

dezvoltarea relațiilor dintre P.C.R. 
șl P.C. din Ceylon, unele probleme 
ale mișcării comuniste și muncito
rești, precum șl aspecte actuale ale 
vieții internaționale.

Convorbirile au evidențiat do
rința comună de a extinde. In con
tinuare, raporturile de colaborare 
tovărășească dintre Partidul Co- 

___________ _ _______ _ munlst Român șl Partidul Comu- 
Comunlst Român, face o vizită In nlst din Ceylon, in interesul în- 
țara noastră._________________________________________________ ™.i.

La convorbire au luat parte to
varășii Gheorghe Pană, membru al 
Comitetuluî Executiv, al Prezldiu-

Joi dimineață, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, s-a 
întllnit cu delegația Partidului Co
munist; din Ceylon, formulă din 
dr. S. A. WlcRremoslnghe, pre
ședinte al partidului, șl C. Kuma- 
rniamy, membru al Biroului Poli
tic al partidului, care, Ia Invitația 

'Comitetului Central al Partidului

tflrirll prieteniei dintre cele două 
partide, al cauze! unității mișcării 
comuniste > și muncitorești.

__________  , _________ Ambele partide s-au pronunțat 
iul Permanent, secretar al C.C..al In favoarea dezvoltării legăturilor 

..... .__ , ,i____________ pg plffn e^Qjmnilc, tehnic, cultural
șl in alte domenii dintre Roinftnla 
șl Ceylon, pe baza Independenței 
șl egalității in drepturi, neameste
cului in treburile Interne, respec
tului șl avantajului reciproc, con- 
sldertnd efi aceasta, corespunde in
tereselor celor două țări șl popoa-

re, cauzei păcii, colaborării șl secu
rității internaționale..

în cursul convorbirilor s-a sub
liniat necesitatea sprijiniri! active 
a luptei forțelor revoluționare de
mocratice progresiste, împotriva 
politicii imperialiste de dominație 
șl agresiune, a colonialismului șl 
neocolonlallsmulul, pentru dreptul 
tuturor națiunilor de a-șl făuri vii
torul conform voinței șl aspirații
lor lor legitime.

P.C.R. șl P.C. din Ceylon nu ex
primat hotărirea lor de a milita 
pentru dezvoltarea raporturilor de 
solidaritate și colaborare tovără
șească cu toate partidele' comunis
te și muncitorești pe baza 
marxism-lenlnismuiul și interna
ționalismului proletar, în folosul 
idealurilor socialismului, democra
ției șl păcii.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă caldă*, tovărășească.

P.C.R., șl Ștefan Andrei, secretar
al C.C. al P.C.R., Ghlzela Vass, șef
de secție !a C.C. al P.C.R. .

în cadrul înlilnirll s-a procedat 
la un schimb de vederi șl de in
formații asupra unor probleme de 
interes reciproc privind activitatea 
desfășurată de cele două partide.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a primit 
pe guvernatorul orașului Tokio

Joi, 27 aprilie 1072, în cursul dimi
neții, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co- 

llulul de Stat,'a primit pe dr. 
■Ryoklchl Mlnobe, guvernatorul o- 
rașulul Tokio, care, in fruntea unei 
delegații a capitalei nipone, se află' 
într-o vizită in țara noastră.

La întrevedere au participat to
varășii Gheorghe Cioară, membru 
i.l 7................................................................’

P.C.R., primarul general nl muni
cipiului București, șl Petre Blajo- 

________ IN____  viei, membru supleant al Comlte- 
munlst Romăn, președintele Consi- tulul Executiv al C.C. ul P.C.R., 
■■ ■ ■ ’_____________________________ președintele Comitetului de Stat

pentru Economia șl Administrația 
Locală.

A luat, de asemenea, parte Yos- 
hito Shimoda, ambasadorul Japo
niei la București.

____ _ _____= _ _______ Cu acest prilej, n avut loc o cop
al Comitetului7 Executiv al C.C. al vorbire, în cadrul căreia au fost re-
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populare in țară
în cunsul zile! de ieri. Intr-o

serie de orașe reședințe de iu
dei. precum șl in alte localități 
din țară, au avut .loc entuziaste 
adunări populare la care au 
participat zeci de mil de oa
meni ai muncii din fabrici șl 
uzine, de pe ogoare., din Insti
tuții. unitâ 11 de Invățămiht h- 
dunfirl consacrate sărbătoririi 
Zilei de 1 Mal. ziua sblldari- 
tățll Internaționale a celor ce 
muncesc. După cum se subli
niază In relatările coresponden
ților ...Scînicii". sărbătoarea 
muncii a fost Intlmplnatâ sl in

Despre munca
ft

■i
îi

în comun
Satul Peștera dîn comuna, cu ace

lași nume, pe Valea Iiteșderc din cu
prinsul dobrogean. Cui tivind 3 080 de 
hectare, cooperativa agricolă de pro
ducție n acumulat un fond de bază 
de 14 142 000 lei sl o avere obștească 
de aproape 20 milioane lei. Numai 
Veniturile de anul trecut ,au însumat 
peste 10 milioane lei. Pentru o nor
mă convențională In 1971 s-au plă
tit .43 lei. Toate acestea-rint rodul 
muncii In" comun de ceste 20 de ani.

Interlocutorul nostru. Vaslle Encl- 
că. In virară de 59 de ani. conductor 
de atelaî In sectorul zootehnic repre
zintă. prin- bloaratte. urln felul de _ 
a fi sl de a glndl. tloul caracteristic 
al țăranilor din această narte a tă
rii. Discuția noastră a Început 
direct :

— Vă propun eă discutăm despre 
muncă si In sueeiai deanre munca In 
comun.

— Drept e că eu. de cind rn-am 
pomenit la părinți, numai deșire 
muncă am auzit Că pămlntul 
era tare sărac, rodea slab de 
tot si cerea multă muncă. Ca s-o 
scoatem la capăt cu nevoile, mai

lucrnm ș:I altele. In parte. ZI șl 
noapte, mal ales vara la treierat: 
ziua treieram In arman șl noaptea 
căram anopl ca-să avem ce treiera 
a doua zi. ■

— Ce s-ar ti Inllmotat dacă o dată, 
o zi. nu v-ațl fl .dtis la muncă ?

— Cum, adică, să nu mă duc? 
Să las bucatele să sa «idee pe ciran ? 
Pentru o zi puteai «ă pierzi munca 
dlnlr-un an întreg ! SI. pe urmă, nu 
puteam să pierd nici o z! că mereu 
veneau alte treburi de făcuL

— Cum ațJ intrat in ” 
agricolă ?

— Ml-a trebuit mult ca să mă du
miresc. Vreau «ta vă epun că eu am 
Intrat cam printre ultimii. Si de ce 
credeți ? O duceam mal bine altfel ? 
Nici pomeneală. Am vrut să văd dacă 
ai ce munci acolo : dacă poate coo
perativa să-mi dea mie de mundt 
cit sini In stare’ și să mă plfiteawră 
după cum muncesc. Pentru că, la în
ceput, am văzut un lucru care nu ml-a 
plăcut,,. Așa era aiuncî, plnă B-au a- 
ranjat lucrurile. Puteai doar să te 
fad că muncești și să primești la fel 
cu cel cere munceau de-adevărat.

■j.

aces* an de toți oamenii 
muncii din patria noastră — 
romani, maghiari, germani si 
de alte naționalități — cu no! șl 
remarcabile realizări obținute 
în toate domeniile de activitate. 
Ifapo-lted succesele dobindlte In 
Îndeplinirea sl depășirea pla
nurilor șl angajamentelor asu
mate in întrecerea socialistă 
desfășurată in cinstea marii săr
bători. parilclpanțiria adunările 
populare. Intr-o Impresionantă 
unanimitate, și-au exprimat a-

(Continuare în pag. a I II-a)
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— Nu vedeațl avântatele muncii in 
comun ?

— Păi asta nu v-am kpus-o 1 Asta 
m-a si convins I Intil ®1 intii. că în
cepuse să se lucreze mecanizat sl se 
scotea mal mult de pe un hectar. Pe 
u-mă. țăranul ora scutit de toate sri-

Mlhal CARANFIL

(Continuare in pag. a 111-a)

Grănlccștll de Suceava. Discut 
Dumitru Clipa, tărăn cooperator.

eu

— Cum o mal duceți ?
Omul răspunde simplu
— Bine.
— Adică ?
— Adică, știți dv. ce glndurl 

muncea Iswlnto. la vremea asta, pe 
rnn f Că ar fi bine să apuce* în pri
măvară loc la moșie, la boier, ori la

omului novotas pămlntol.- Si-a făcut 
moșie numai de la datornici. Dobln- 
da. nu’ș cum «1 făcea,: dar se umfla.

? 'H '.te , W,j

levate cursul ascendent al relații
lor româno-japoneze, extinderea 
colaborării în multiple planuri din
tre România și Japonia. în acest 
context, s-a evidențiat aportul con
tactelor dintre municipalitățile din 
cele două țări la mal buna cunoaș
tere reciprocă, la amplificarea ca
drului de cooperare bilaterală.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

if-

I

e ’ r 4 r, •
________________________ - *'
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LA FABRICA DE CIMENT BICAZ
1

Angajamentul luat 
devine

ganizatlile de partid concasate*. Nu de mult, 
șl cu colectivele de datorită unor capricii 
muncă din secții si

în curlnd se vor Îm
plini 20 de ani de 
cind. la temelia atitor 

, construcții de maro
anvergură din tara
noastră, a Început să 
fie pus cimentul fabri
cat la Blcaz. Iată dc 
ce pentru . colectivul 
Fabricii de ciment din 
HI caz sărbătorirea zi
le! de 1 Mal are in a- 
cest an. o dublă sem
nificație. ea desfășu- sile Manolache, dlrec- marea unor garrdtur 
rindu-sp *ellt sub soro- torul fabricii, ne lovi- ,,in lanț” : s-a .refăcut 

...................
găsiri In vederea a- 
proplalulul Jubileu, cit 
si al prime! etape de 
bilanț tn cadru! tntre-

_____  __  __ _ „ ele vremii, stocurile 
sectoare, au prefigurat dc materii primo din 
că In anul 1072 putem halele de fabricație nu 

fost diminuata elmțltor, 
ceea ce putea pericli
ta realizarea planului 

situația de producție. Dar, co
muniștii din secție au 
ținut trează flacăra în
trecerii, moblllzind 
întregul colectiv la-for-

depăși nivelurile de 
producție atlnso ta a- 
nul trecut.

Caro este t___f
realizării angajamen
telor asumate, acum, 
!n preajma zilei de 

 ,1. Mal? Inginerul Va- 
nificatle. ea dosfășu- sile Manolache. di rec- marea unor garnituri
rindu-ee'adl sub sem- torul fabricii, ne lovi- ,,in lanț" : a-a refăcut
nul unor Intense pre- ta la o reconstituire, astfel stocul de mnterU

- |n 'sumar, i... / '
dc pînă acum, pe fiu- < 
xul tehnologic, orile] tie. Tovarășul Ai 
cu care am cunoscut Bordcianu, lngl

a fantelor prime, la nivelul cerut 
de procesul do prpduc- 

Anrej 
... .......... ...„„ .... «... „—------ , „.gteerul

cerii socialiste. Lan- nu numai; cifrele unui Fîf ai fabricii, a linul 
i- eâ ne relateze că intrebilanț fructuos, corn _________ ___ _

u- elind din producerea cele trei brigăzi de la 
peste planul la zi a 

industriei materialelor 6 300

sind chemarea la In- 
.trecere, către toate 
nitățllc din ramura traiisporturi întrecerea 

e alll do etrlnsă Incit 
cu greu M va putea 
hotărî cișllgătorul ; 
pînâ acum acesta bri
găzi uu transportat su-

’ 'J ' ) tone ciment,
, de construcții, pentru 38 000 mp plăci din az- 

■ îndeplinirea si depăși- bocimeut, 3 000 
’ rea prevederilor' do "— * ---- - ~

plan din cel de-al doi
lea an al cincinalului, 
colectivul acestei fa
brici confirmă, prin 
fapte că Sșl respectă 
cu vin tul doi.

— La baza .chemării 
la întrecere a stat. In 
primul rind. dorința ....______ ____ _______

. Întregului nostru co- 35—50 la sulă. Este 
loctlv ca. In acest an dovada cea mal con- 

__ jubiliar pentru fabrica cludentă a hotărirllcu 
‘ noastră, ofii-sl spo- care întregul colectiv 
‘ reâscă contribuția la' ..........  ’

dezvoltarea produ d lei r 
materialelor de con
strucție; ne sounea

‘ toy. Dumitru Onlșor, 
_ secretar al comitatului ‘

do partid. De fapt: a-’ _______  ...
ceartă chemare a fost șenl.'După excavare. 

' pregătită încă din a- rocile de calcar Bint
nul trecut cind. valori- luate In primire de 
flcînd mal bine rezer- cele trei brigăzi dc 

‘ ‘vele Interne, capacita
tea creatoare a -olee- 
liv.'lui. am obținut li
nele realizări _de 
vîrf“ In comparație cu 
cele anterioare. Aces
te realizări, cit sl dez
baterile fructuoase ca
re au avut loc In or-

_____»svț.*' lone 

var ți a unei produc
ții globale insumind
circa 2^ milioane Iei, pîlmentar pesta 20 (Mă 
dar s! pa multi dintre - tone de calcar.

De-a lungul, întregu
lui flux da producție 

.nc^au fost înfățișate' 

petecverențel cu care, 
este tradus in fapt pla
ntai de măsuri tehnico, 
organizatorice —, rod 
nl glndlril colective 
— care, in raport de 
cerințe, continuă să fta 
mereu Îmbunătățit cu

inimoșii realizatori ai 
acestor bunuri mate
riale. Comparate cu . ___ ___ ____
angalamentolo. anua- dovezi elocventa ale 
Ie. cifrele de | mal sus ’ 
reprezintă ponderi de

ca o cocă.
— Grozav bine ’
— Avea! două camere ? Doi Juma'— Aveai două camere ? Doi Juma' 

pe do! juma’ fiecare ? Păi era bine. 
Cel. mal rnulți,aveau numai uiw sin
gură. Noi, șase frați, cu părinții opt, 

__ ___ __  __ ___________ _ „.JBL am' crescut in două camere din acea- 
arendaș. Dacă n-apuca, pribegea ia 'tea. în una nu se făcea Joc. De unde 
timpul coasei pe ta ,a,l|l stăplnl de prin bani pentru atitea lemne ? Mal era 
părțile Botoșanilor. Dorohoiulul. Dacă apol„.

----------- „ .... . ..... Dumitru Clipa semită do fereastra 
"tcăparii.
— începuseră!! o vorbă.

A

bc procopseau ? Păi. mai trăiesc alde 
Vaslle Gnerasim. Toader Zaharlo. în- 
trebațl-l. Brlnză sărată la orlnz. 
Brinza sărată seara O botă do npă 
noaptea. Cu cit plecau, cu atlta ve
neau.

— Ded. dacă omul ..apuca Ioc", zi
cea...

— ...că-I bine ! La fel șl dacă-I a- 
jungea păpușoiul. Nil nu chiar pină 
La cel nou. Asta ar ti fost nesperat de 
bine. CI măcar după. paști. Dar era 
greu s-ajungă SI atunci tar se cerea 
o tărîmă de noroc : să te împrumute 
cămătarul din Rădăuți ca să dai mă
măliga la copil. Avea cl grijă apoi ®ă 
vină la țanc, să ta scoată din casă, 
ori să-ț! la sufletul — adică pămlnlul 
— pentru datoria pe care cu ce s-o 
plătești ? Uite-așa unul o tot sirius 
vreo sută do hectare smulgîndu-J

încăperii.
— începuseră ți o vorbă,
— Mda, Mă..uitam ‘afară : oare o 

«ă plouă ? De fapt ce volant si 
zic ? Era lucru rar cind o faml- 
llejnsreasă făcea ce făcea ș! Izbutea ’ 
să ’țln& In școală pq cite unul, să wj 
ridice.’ Din șase, pe vremea aceea, . 
numai, soră-mea a făcut profesionala., 
Munceam cu toții de no speteam să 
termine. Bani ta gazdă. Bani de laxă , 
Bani de mlncare Bani de cărți. Bani 
și Iar. bani. .Vlitdeal vaca, orf poreil, 
ori oala. Dacă le aveai. Că o burta 
parte dintre oameni ntaveau nld 
oaie, nld porc.

Iile TANASACHE
(Continuare in pag. a 111-a)

realizează planul șl 
angajamentele. ; mereu îmbunătățit cu

Poposim la baza de noi soluții. Este lăuda- 
tnaterlj prime. în ca- bilă Inițiativa cohduee- 
rlerele de calcar șt ril fabricii ca, pentru 
marnă de la Cheile materializarea, punct 
Blcazulul și Tepe- — - ---- *

__ c_^T4‘-
pregfitllfl încă din a- rocile de calcar ■ eint 

luate In primire de

■ la secția transporturi 
unde, din Inițiativa co
muniștilor Gheorghe 
Ennche, Vâslii ’Furtună 
și Mlha! Lasov. sa des
fășoară o Însuflețită 
inirecero sub lozinca : 
„Cil mai multe garni
turi transportate șl

cu punct, a acestui 
plan să constituie o e- 
chipă de șoc, complexă, 
formată din cel ' mal 
destoinici lăcătuși, su
dori, mecanic! ș. a.

Ion MANEA 
corespondentul 
„Scînleii*

(Continuare 
in nag. a Iii-a)
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Toate | 
I pînzele sus!

Ancorată în portul Tur.nu-Se- 
verin, o navă fluvială de uasa- 
gcrl. avind o capacitate de, IOT I do locuri, este gata de plecare. I Transferată recer* J- ““

• nlstenil Transput

I.. zi...
Irllor" cu, cravate roșii.

■ (en! vor , nvea^poslblRte
tm 70 Ia aulă din rețeaua corner- cl «nlam, reprezentau ac atrecua . .

/
ritor. Inginerilor, tehnlelenilor, ca
drelor do specialiști tată de politica 

Nleolae partidului și statului, ta ele fiind mă- 
I eforlu- teriallzato ta același Ump măsurile

luate de conducerea partidului nos
tru pentru perfecționarea organizării

fă ta telegrama adoptată : ..Asigurăm 
Comitatul CentroL pe dumneavoas
tră personal. tovnrăse “ 
Ceausascu. că ne vom înzeci _____
rile pentru a Intlmpina cu succese 
remarcabile Conferința Națională a ____ _____________ •____ -______
P.C.R. si vom face din rodul muncii Industriei șl agriculturii, a Întregii
noastre acvilin de nădejde al poîi- , vieți sociale, pentru dezvoltarea sl
tlril partidului0. La rindul lor. re- adine!rea democratic! soclaliate". în
prezentantll Intelectualității tehnice încheiere se arată că „toți Inginerii
din iudetul Dolj subliniază : ..I'uter- ’ ..............
nlcul climat creator stimulat de do
cumentele plenarei C.C. al P.C.R, din 
18 aprilie a.c. va mobiliza forțele 
cadrelor tehnlco-economlce dta ju
dețul nostru în aplicarea celor mai 
corespunzătoare soluții care «fl dur* 
In utilizarea suo«rtoarfi a eaoadlM- 
lo^ de producție".' ’

Conferința iudeteană Iași — se
„..™ ____ _  ______________ arată to telegrama adoptată — a a- ’
nent acordat creației tehnlco-stllntl- " predat că activitatea cadrelor tehnl- 

........ . co-economlce' s-a Intensificat. d s-a 
a pronia t mol-mult de cerințele pro
ducției. a evidential no! posibilități 
do situare h creație! tehnice proprii 
la nivelul ce] mal InalL „Adresăm 
conducerii partidului. In frunte

Zilele acestea au loc conferințele 
Județene ale inginerilor si tehnicie
ni’or. In cadrul lor sînt nnaUzate 
activitatea el sarcinile privind rea
lizarea sarcinilor de plan si a anga
jamentelor p® 1972. Erie supus, tot
odată. discuțiilor proiectul dc statut 
al Consiliului National al Inginerilor 
șl Tehnicienilor (C.N.LT.) și alnt ale
se comisiile județene ale Inginerilor 
și tehnicienilor, delegații pentru 
Conferința pa tară a inginerilor șl 
tehnicienilor, precum șl candidați! 
pentru C.N.LT.

în încheierea lucrărilor. parUtipan- 
tli la aceate conferințe au adoptat 
telegrame si scrisori adresate C.C. al 
P.C.B., tovarășului Nleolae Ceaușescu. 
..Vă adresăm sentimentele noastre 
de profundă eatlcfactie (d recunoș
tință pentru grila si Bpriilnul perma-

fice. activității Inginerești puse în 
.riujba dozvdltaril multilaterale a 
României socialiste — se spune In 
telegrama Conferinței inginerilor si 
tehnicienilor din județul Arad. Ne 

toată capacitateavom dedica cu 
noastră transpu
nerii In tapis a 
prețioaselor Indi
cații primite din 
partea dumnea
voastră, Iubite to- 
\-arășe secretar 
general, eu prile
jul recentei vizite 
de lucru in jude
țul nostru, a mă- 
surllor stabilite 
de plenara C.C. 
al P.C.R. din a- 
prille a.e.“. La 
rindul lor. repre
zentanții ingine
rilor șl tehnicie
nilor dlo județul 
Argeș Ișj expri
mă „adeziunea 
fermă de a ne consacra întreaga e- 
nergle creatoare pentru traducerea 
în viată a Politici! științifico mairxtet- 
leninlste a nariîduîui de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate In natrln noastră. Hotăritl să 
Inîlmplnăm apropiata Conferință Na
țională a P.C.R. cu noi sl Importante 
succes®, vom acționa In ara fel incit 
In 1073 — ..anul Initiative!, creației 
îl al autoocrfecllonării" — flecare 
cadru tehnle să soluționeze ce! nu'.ui 
o problemă tehnică s! de organizare 
științifică a producției sl n tnuncll 
in afara sarcinilor de serviciu0.

In scrisoarea Conferinței ludotene 
Brăila se arată. între altele, că Insl- 
nerh sl tehnicienii din acast județ 
sînt hotărifi să-s! înzecească efortu
rile li vederea accelerării progresu
lui tehnic In întreprinderi, a valori
ficării cpllme a resurselor materia
le, a sporirii eficientei economice a 
întregi! acHvItătl M’a'!^!cfiril"nivej, htag1 
lutul de oregătlre â cSurcîdr.'-Rh- 1
rtortlnd că IntelectîfflirtâfeS'X'Jtehliirii T 
diri județul Buzău denune o activi
tate stăruitoare osnlru Organizarea 
stiintlfîcS a producție! sl a muncii, 
folosirea Integrală a caoariHltllor ds 
producție, diversificarea producției, 
extinderea acțiunii de autodotare. 
îmbunătățirea calității produselor, 
part,Ici pirații Ia eonferinta a-au an
gajat — ta telegrama adoptată — e& . 
vor face si în, continuare tot cs te 
sta în putere pentru introducerea 
pe scară largă a cuceririlor silinței 
și tehnicii in producție.

..Conferința tn^ncrltor si tehnicie
nilor din ludolul Cluj se enaalenzfl 
gă mobilizeze si mal activ pe toii 
sosclallffll! la îrităptulrea politicii 
nartldulul si «talului de dezvoltare a 
economie! naționale. O atenție deo
sebita ee va acorda studierii sl apli
cării unor măsuri care să ducă ta re
ducerea efortului fizic, la imbunătă- 
iirea continuă a condițiilor de lucru 
ta toate locurile de tnuncă“.

Dună ca tsl exprimă rocunoiHhta 
centru sori linul permanent pe care-1 
primesc din partea conducerii da 
partid sl d@ stat nartldoantli la 
Conferința județeană Dîmbovița nra-

și tehnicienilor

' ify

Telegrame adresate C. C. al P. C. R

șl tehnicienii’, toate cadrele tehnice 
din județul Tlmls vor munci cu ab
negație. fără a-și precupeți eforturile, 
pentru a da viată hotăririlor Conare- 
Bulul ol X-lea al partidului, In ve
derea ridicării patriei noastre ne noi 
culm! ale dvillzatlel al nroaresulula.

Cadrele tehnicd-lnglneresți — se 
spune in telegrama Conferinței ju
dețene Brașov — ee angajează 

’sri-ș! sporească aportul. întreaga ca
pacitate profesională, să-și valorifi
ce întregul potential creator pentru 
a găsi noi soluții rozolvărU multi
plelor probleme cu care se confrun
tă producția unităților noastre eco
nomice. să rezolve în afara orelor 

activității orofe- 
„lirrt’.c rtlc o 
problemă cu ca
racter tehnic sau 

an-

slonale cile

în decembrie 1070, intr-o sesiune 
a Consiliului popular județean Brăila, 
s-a analiza; modul cum se ocupă 
municipiul de aprovizionarea popu
lației, do organizarea activității co
merciala. Nu lntlmplălor am re
amintit acest fapt, acum, la doi 
ani după ce evenimentul a avut 
loc. Respectiva sesiune — por
nind" do la realitățile existenta 

\a°:■-j 1

i i
Dar, practic, adia vreme cit noi nu 
avem, ca aparat, declt un singur In
spector comercial la o rețea de peste 
700 unități, 8 piețe și un obor, nu 
putem spune că ne exercităm, în 
spiritul Legii 37, atribuțiile In do
meniul comerțulur.

’ r_ :i:„ ..... ______
cam 70 la cută din rețeaua comer
cialii a județului . Direcția comer
cială județeană, bine Încadrată de 
altfel, are ca teren do activitate. In 
bună măsură, orașul Brăila. Rezul
tatul ? Dlntr-un organ ales, cu pu
teri executive depline, consiliul 
popular al municipiului este pus în 
situația de a £1 subordonat direcției 
comerciale care — In condițiile ară
tate — coordonează direct activita
tea unităților comerciale dc pe te
ritoriul municipiului, stabilește ne
cesarul de fond de marfă, se ocupă 
de modernizarea unităților etc. Nu 
o dată, comitetul executiv municipal 
— după cum ne informează vicepre
ședintele de resort — nu este nici 
măcar lnforaiat despre stadiul apro
vizionări! declt In măsura In care 
acest organ reușește s-o-facă cu po
sibilitățile'dc- care dispune. „Sintem 
puși Intr-o dltuațle de-a dreptul 
anormală — continuă tovarășul vice
președinte N. Dumitru, Reclamnțllle 
și sesizările legate de modul In care 
se face aprovizionarea pe teritoriul 
municipiului sînt adresate de cetă
țeni, cum e și normal, primăriei. 
Adeseori, aceste sesizări nu pot fl 
rezolvate declt în mică parte sau de
loc de către noi. fiindcă multe 
din problemele sesizate — cum ax 
fi distribuirea narațlonală a fon
dului de marfă, profilul șl progra
mul unor unități — intră direct In 
competența direcției comerciale".

... «-—A
‘

Limitarea otribuțiilor consiliu
lui popular municdnal In domeniul 
comerțului nu se oprește, din păca
te, alcL „Deși in BrâUn se Inves
tesc fonduri însemnate în comerț — 
ne spune tovarășul Mlșn Grîgore. 
primarul municipiului — noi nu

J / recent de către Mi- 
------- Jrturilor șl Tele

comunicațiilor In administrația 
Consiliului județean al pionie
rilor Mehedinți, ea va deveni 
prima navă-școaLă a „marina- 

11. La bor- 
,---. -______ - -----------  mehedln-

■ tenl vor avea posibilitatea să-și 
| însușească. In timpul „croazle- 

Iuc. navi>
Fier, sul 
slructori 
mecanica___ .

Ied mal destoinici aft
chiar la conducerea 
calitate de căpitani, n

I...
I deocamdată.

. Ioni scurțl.

| Alo, termofi 
I °

I
I
I 
I 
I 
I 
I 
I
1

| vînătorească

I
Ieri

J. 
dai

I 
I 
I 
I 
I 
I

por-
_____ _ — 

atunci — a elaborat o hotarire 
care stabilea atribuțiile ce revin Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal Brăila In dome
niul activității comerciale. Enume
răm. pe scurt citova din ele : ,«1 
urmărească Încheierea contractelor 
intre unitățile comerciale si furnizo
ri! locali ; să asigure contlntdtalea în 
aprovizionarea magazinelor ; să ș® o- 
cupe de așezarea rațională a fondului 
de marfă pe rețea etc".

înainte'de a pune in discuție dacă 
acesta competențe slut aau nu sufi
ciente, pentru ca primăria munici
piului să se poată ocupa în mod efi
cient de aprovizionarea populației, 
de organizarea In bune condiții a 
comerțului, să vedem, mal IntlJ, cum 
au fost aduse la îndeplinire preve
derile respectivei Iwjtâriri. j

„Practic, de problemele de aprovi
zionare a municipiului, do contractări 
și urmărirea termenelor de livrare, 
de punerea In desfacere a for.dului 
dc marfă șl de urmărirea realizării 
indicatorilor economleo-finandari ea 
ocupă, in" continuare, tot direcția 
comercială Județeană, care, de altfel, 
este țl titulara planului — im spu
nea tovarășul Nleolae Dumllru, vi
cepreședinte al Comitetului executiv 
oi Consiliului popular municipal 
Brăila. Nu neg faptul că, prin res
pectiva hotărire, nl «-au acordat a- 
numite drepturi In acest domeniu.

i --/‘y.:- D.A 'ș T ; ..... Jl-H /

comercială județeană pe care tre-, 
bule s-o ajutăm. Aici ce stabilesc 
măsurile de executare a lucrărilor, 
aici so află și aparatul care urmă
rește Investițiile, aici se hotărăște ce 
trebuie ®ă se construIască sl ce nu. 
Dacă, de exemplu, vrem să schim
băm profilul unul magazin, nu putem, 
face accsj lucru fără aprobarea ju
dețului. Ne-am propus, la cererea 
cetățenilor — în fond noi tdntem 
aleși de el și trebuie să ținem sea
ma de părerile lor — să deschidem 
două magazine tn care să se vltxlâ 
pline caldă. Așteptăm de mal bina 
de o lună răspunsul ’de la județ. Sl 
nu l-am primit nici plnă acum, 
fiindcă nu știm care funcționar de 
la direcția comercială n-a avut timp 
să so deplaseze la fata locului pen
tru a ne da avizul.

Nu mai vorbesc de problema ca
drelor. Nu putem angaja sl nici tra
ge la răspundere un conducător de 
organizație sau un responsabil de 
unitate plnă nu facem un referat, 
plnă clnd cineva- de la județ nu vina 
câ facă anchetă etc. Or. ce fel de 
atribuții are atunci municipiul ? 
Acelea de a face adresa sl referate? 
Problemele acestea nu le sesizăm 
pentru prima oară. Mulțl tovarăși 
de la C.S.E.A.L. de la alta organa 
centrale, au venit, au controlat, a- 
ceastâ fdliioțk-. ne-au dat dreptei©, 
dar măsurile de îndreptare a lucru
rilor continuă să tetlrzta. Noi nu 
cerem să ne ocupăm de problemele 
comerțului de dragul de a avea sar
cini tn plus, cl din nevoia do a pu
tea Interveni In mod operativ, cu 
răspunderile pe care le avem, ca 
reprezentanți al obștel, pentru Îmbu
nătățirea aprovizionării populației".

Evident este greu să conduci șl să 
îndrumi comerțul, să asiguri o am
plasare judicioasă a rețelei de maga
zine, otita timp dt pentru a Înființa 
un centru de pline sau penteu a 
muta dlntr-un loc ta altul un chioșc 
de răcoritoare trebuie ®ă ceri aproba
rea județului.

Cerințele primarului Brăllol sînt 
de fapt sinonime cu atribuțiile 
stabilite de Legea 57. PîrghLlle , de 
conducere pe care municipiul te so
licită stat acordate prin lege încă 
dc neum^ trei ani. Atunci cțim.> <sa 
explică “<asdmehea anomalii îij •«>“> 
H „StoBotel© Scă’ f -hotărlrca’ 2 
consiliului popular județean — aure- ' 
elază tovarășul Marin Arghlro- 
pol, vicepreședinte al comitetului 
executiv al consiliului popular Ju
dețean — a stabilit atribuții co
mitetului executiv al consiliului 
popular municipal în raport de 
slbllltățile pa care acesta le are în 
prezent. Desigur, situația Brăilei, ca 
singurul municipiu al județului, ar 
necesita Înființarea unul aparat co
respunzător, care gă ea ocupe fie 
toate problemele comerțului. Cum ? 
Se înțelege că nu prin umflarea a- 
paxatulul existent, cl prin mai buna 
utilizare a cadrelor, prtatr-o stabilire 
precisă a sarcinilor".

Slntem întru totul de acord cu to
varășul vicepreședinte că e nevoia 
de o folosire mal Judicioasă a apara
tului, de o redistribuire a Iul, da o pre
cizare mal clară a sarcinilor. Dar a- 
ccst lucru se poate face Inte-un singur 
fel: printr-o descentralizare a sarci
nilor șl a aparatului, concentrate In 
prezent numai la direcția comercială! 
Cine trebuie &ă facă acest lucru, dne 
trebuie să acționeze pentru respec
tarea legii, In spiritul șl litera el. e 
dc la sine Înțeles : consiliul popular 
județean.

relor* de pe lacul de acumulare 
al Sistemului hidroenergetic și | 
de navigație de la Porțile de 

sub îndrumarea unor ln- 
iiB.___ 1 compctențl, noțiuni de
mecanica navigației, unnind ca 1 
col mal destoinici să participe I 

1_ __ ’______ 'navei In
calitate de căpitani, mecanici șl I 
marinari. Prilej ca. la startul , 
acestei inedite 81 interesante âc-'’' 

'Hvltățî, să .urăm™ vînt bun vii
torilor „luni da mare" care.

I deocamdată, mal poartă panta- I 
I . Ioni scurți.

economic. Ne 
aaiăm să milităm 
neabătut pentru 
traducerea in 
viată a progra
mului de cduca- 

, tic comunistă, e- 
laborat de plena
ra ’ Comitetului 

' Central al Parti
dului Comunist 
Român din 3—5 
noiembrie 1071. n- 
ducindu-ne ast
fel contribuita la 

'formarea sl dez
voltarea unei conștiințe înaln- 

_ ___ ___ tata, la Instaurarea orindolLlo- e- 
pantru grila ce ne-o acordat! ta ac-___ ticîl si echității socialiste. Inlele-c-
tlvltatea profesională sl obștească sl tualltatea tehnică și economică. din
ne angajăm aă .muncim cu elan :d ’
dăruire, ©ă nu precupețim pricepe
rea. capacitatea creatoare sl toată 
puterea noastră de muncă pentru fn-Y 
făptuirea grandiosului program a- 
doptat de Congresul ai X-lea al 
nartldulul. pentru înflorirea multila
terală a oatrtal noastre, pentru spo
rirea continuă a prestigiului său in 
lumea contemporană".

„Si cu aceasta ocazie. Inginerii 81 
tehnicienii din ludetu! Prahova tel 
exprimă deplina lor adeziune șl ata
șament fată de politica profund ști
ințifică n partidului bI statului nos- 
’tru. precum șl hotărirea lor fermă de 
a contribui cu întreaga capacitate Ta 
înfăptuirea hotăririlor Congresului al 
X-lea al P.CR-. la realizarea sarrt- 
nltor ' de plan Bl a angaiaiâen.teîjBr

V. ‘TB72. Partlclottnți! ;la<. ‘cpuffti ... 
: rtațA.^au făcut numeroase propti-./,.
nari care e& ducă la descoperirea’ de 
no! rezerve, ma! buna organizare a 
producție! sl - a muncii, modernizarea 
întreprinderilor, permanenta, nertec- ;

tovarășului Nicolae Ceaușescu,

de conferințele județene ale inginerilor

totală ®1 hoî&rirea dumneavoastră. mult «rimate tova- 
Ceausescu. mulțumirirățe "Nleolae

Kt....*
județul nostru Isl exprimă șl cu 
acest prilej deplina adeziune fată de 
politica’ Internă șl externă a parti
dului șl statului nostru, politică al 
cărei țel de colaborare și înțelegere 
Intre popoare a fost în mod elocvent 
demonstrat de strălucitele rezultate 
ale vizitei dumneavoastră in țările 
Africii.

Conferința Județeană a Inginerilor 
și tehnicienilor din județul Bacău, în 
numele tuturor cadrelor tehnlco-ln- 
girserești — ®e sjwne in telegrama 
trimisă din acest Județ — î®i exprimă 
atașamentul nețărmurit față de po
litica Partidului Comunist Român, 
clarvăzătoare, profund gtUntlflcă. a 
cărei aplicare a permis poporului 
nostru «a obțină victorii dc seamă 

opera de5 edificare”;»-TBpmânfcl, 
Ei® 

teFnoaBtre.!. Q.-’.'/
Raportăm Comltclulul Central " și 

dumneavoastră personal,"' Iubite to- 
yăriUe Nleolae Ceaușescu — «s spu- 

, . , ; ne in telegrama' Conferinței județene
tlonare a pregătirii broîealonafe' a ea- Ialomița — că iriglnerll. tehnicienii 

șl ceilalți specialiști din județul Ia
lomița șl-au adus -o importantă 
contribuție la Îndeplinirea sarcinilor 
de plan șl angajamentelor po anul 
1071 și pe primul trimestru al aces
tui an. . ■

Slntem conștient! că In unitățile

p.-irUcloanf!! ■Si ’&j ț ri.5i lli

ner

carea ?

Asociației crescătorilor de albine
1 La București a avut loc șesl- 
J unea anuală de lucru a C'onsi-
i Utilul Asociației crescătorilor
t de albine din țara noaatră. Cu
» acest prilej, membrii conslilu-
I Iul au adresat o telegramă Co-
j’j .“»«•; jW’ssA, dulol ..Comunist Român., iova-,
. ’ risulni. Nleolae Ceausescu! Jn.

care exprimă întreaga lor re
cunoștință pentru condițiile 
creată dezvoltării apiculturii. Ei 
se angajează, totodată, în nu
mele apicultorilor, să-si aducă 
o contribuție tot mal rodnică j la 
creșterea eficienței ars! vitalii 
acestui sector. /
wu >>s,-hîioa s!' iinnisgb.

ț

*

*

Cu toate c£ și-a Intrat în 
drepturi, primăvara mai rezer
vă încă unele surprize reci (așa 
cum e cazul ultimelor sile), care, 

. vrind-nevrlnd, fac neceiarâ re- 
aprinderea focului în sobe. Pen
tru apartamentele din cartierele 
Baltă Albă. Berceni-sud, Dru
mul Taberei ș.a. acest serviciu 
ar trebui sd-l < 
carea. Dar aici 
sistenfe ale locatarilor (mulfl eu 
copii' miei) au fost tratate eu 
o răceală Inexplicabilă, tn loc 
să treacă operativ la repunerea 
în funcțiune a instalațiilor de 
incălzira, astfel incit să asigure 
in apartamente o temperatură 
normală, dispeceratul termofieă- 
rii se pare că ține morțiș să-si 
respecte neapărat ..programuP 
pa care si l-a propus eu cine 
știe cît timp tn urmă. Cine-l 
determină să ia în considerație 
temperatura de afară ? Pentru 

.că. defi a trecut lama, este ne-t, 
cezar ca dispeceratul respectiv 
să fie treslt din amorțeală 1

1 “ ‘ ’’ ‘ 1!

» m e tu
respecte neagă’, 
pe care si l-a

Deloc
u

2 '

v’nător. Jenlcă'Lep- 
tțforfățler din sațul 
>u).’ n predat la oco- 
ălutli.unul din cele

N. Gr. MĂKAȘANU 
corespondentul „Sclnteii

■IU

BB

(Urmare din pag. D

lariatllor".
Partlcinantll In prima Conferință a 

Inginerilor si tehnicienilor din rude
nii Sălaj ,tau «tnbnit principalele di
recții privind contribuția la îndepli
nirea sl depășirea sarcinilor do 1072. 
Avlnd drept călăuză ideile novatoare
ale politicii partidului s! . statului economice din județul nostru slnt 
nostru, exemplul personal al dum
neavoastră. Iubite tovarășe Nlcblae 
Ceausescu. inginerii si tehnicienii — 
români. maghiari 01 de alte naționa
lități — care trăiesc sl-muncesc pe 
meleagurile Bălă lene se angajează șă, 
participe cu Întreaga lor Inteligentă 
șl capacitate creatoare lâ rezolvarea 
problemelor concreta alo organizării 
si - conducerii producției In Industrie 
șl agricultură". , ,

tn telegrama Conferinței' județene 
Timiș se subliniază. intre altele, că 
rezultatele bune obținute amil acesta 
In producție ..demonstrează atașa
mentul profund al tuturor muncilo-

Încă multe rezerve pentru folosirea' 
cărora noi nu am făcut încă tot cs 
era necesar.. Convinși de îndatoririle 
ce ne revin; asigurăm Comitetul 
Central, pb dumneavoastră,, stimate 
tovarășe Nleolae Ceaușescu, că nu
vom precupeți nici un i efort pentru 
a na aduce contribuția Ia realizarea 
exemplară a planului pe acest an. 
pentru folosirea rațională a capaci
tăților de producție, reducerea chel
tuielilor șl rldlenrea calității produ
selor. conștient! fiind c.l prin aceasta 
contribuim ta creșterea bunăstării 
maselor de oameni al mundl din 
patria noastră.

TULCEA — (cores- suprafață comercială 
pondentul „Selntell". utilă de peste ■! OTO 
Sle.llan Savin). Ieri, la mp. Ea dispune de OT 
Tulcea. In prezența re- de raioane pentru des- 
"irezentanțLlor organe- facerea mărfurilor ne

alimentare. un bar de 
zi șl un raion alimen
tar cu autoservire. U- 
21”, 1 modern cu 

t,.\super- care este dotat super- 
universal magazinul, dispunerea 

raioanelor pe grupe do 
mărfuri Înrudite, spre 
a facilita cumpărăto
rilor alegerea artico
lelor de care au ne
voie. amenajarea sian-

prezcntanțllor organe
lor locale de partid și

1 de stat, aLMInlsterului 
Comerțului Interior șl 
a numeroși cetățeni, tllajul 
s-a Inaugurat 
magazinul ■

1 ..Diana". Amplasat în 
piața civică a orașu
lui. noua, si moderna' 
unitate comercială este 
o construcție originală, 
cu trei niveluri, cu o

durilor cu mărfuri ps 
principiul „totul ta ve
dere" permit servirea 
promolă șl rapidă a 
cumpărătorilor. care 
găsesc aici paste 
IOT OTO de articole. 
Fondul de mărfuri di
versificat ca structură 
și sortimente va satis
face. cu siguranță, nu 
numai cerințele local
nicilor. d șl pe cele 
ale numeroșilor turlșll 
români si străini care 
vizitează Delta Du
nării.

' 11112silvic __ __ __ -ar-,»
I mal frumoase trofee de lup. 

Cum 5-a obținui ? Prin luptă
1 dreaptă. întordndu-se de la lu

cru. într-una din serile trecute. 
’. L. s-a pomenit la un moment 
dat, ne o potecă din mll’ccul 

i pădurii, față în fata cu un tun 
mare, fioros. Nu mol avea cum 
Bă dea InapoL nici să strige 
după ajutor, pentru că flora l-n 

J atacat imediat Avlnd toporul la 
I Indemlnă, J.L. a început să se 

apere. Lupta a fast destui de 
crincenă șl a durat mult 
perat el a lovit cu putere 
a învins fiara. Nu știm 
J.L. ee așteaptă Ia vreun

gospodărire a resurselor de apă. ex
tinderea- lucrărilor da Irigat!!. îndi
guiri. desecări și de combatere a 
eroziunii rolului. O legislație perfec
ționată creează condiții propice Pen
tru mai buna fo’o.tlre a nămlntuiuî 
arabil, a pășunilor, fondului allvlc 
etc.

Obieetlvnl central virat de an
samblul de măsuri aplicai in ulti
mii anî Sn economie fl constituie 
realizarea unei eficiente superioare 
în întreaga activitate economică, 
în aoețil ani partidul u dert fi
surat o amplă bătăile pentru dez
rădăcinarea $1 înlăturarea concep
ției eronate potrivit căreia eco
nomia socialistă gi-ar putea per
mite Bă neglijeze timp lndelun- 
gnt problemele rentabilității. Dacă 
în prezent ee ®lmte In toate în
treprinderile ’ un Impuls puternic 
de valorificare Integrală o twlențla- 
tului uman sl material, de Îmbună
tățire calitativă a nroductlel. aceasta 
ss- datorează într-o considerabilă 
măsuri înțelegerii de căîre colecti
vele de oameni al munci! a Impe
rativului de a rentabiliza toate în
treprinderile, toate produsele, ca mo
bil sl «cop fundamental ăl oricărei ac
tivități economice eficiente.

Privind perfecționarea vieții »o- 
clal-economlce ca un proces eonlî- 
nao, permanent sl. în același tlmn. 
cuprinzător, partidul a acționa! in
tens — potrivit programului stabilit 
dc -Conferința Națională — sJ'-tfe 
linia perfecționării relațiilor de 
repartiție. Asigurarea unor rapor
turi echitabile Intre veniturile dife
ritelor categorii sociale șl diferen
țierea lor stimulativă tinted seama. 
In primul rind. de contribuția fie
căruia la producția sl viata socială, 
menținerea veniturilor te limite ra
tionale. socialmente justificabile, 
realizarea unei corelații luate Intre 
reîribulrea directă nrln muncă si 
fondurile sociala constituie dlroclll- 
Is estenllate în care partidul n ac
ționa! energic în efortul de nnlleare 
a principiilor echității socialiste

Partid ui' a supus unul m-occ.s de 
îmbunătățire generală t ractir toa- 
iă gama relațiilor sociale socialiste, 
aeordind. Io primul riad, o deosebită

atenție mrtodelor și stllnlai 
mancă In conducerea societății. Su
prema grijă n partidului a fast si, 
creeze oamenilor muncii posibUliale* 
sl-sl exercite efectiv atriballlle ce 
le revin in dubla lor calitate de 
producători șl dc proprietari ai 
mijloacelor de prodnețle, să partici
pe nemijlocit ta luarea deciziilor de 
interes major, la administrarea rn- 
tregulol patrimoniu productiv. Ast
fel. concomitent cu lărgirea compe
tențelor unităților economica, a 
fost întronat tn toate domeniile și la 
toate nivelurile principiul riran-

adunarea adnernlă analizei Întregu
lui colectiv al salorlaUlor. .

, în același timp, partidul a aetlo- 
naU pe. multiple planuri, pentru a- 
dineirea democrației l T-’-,
tru ____________________________ .
maselor, a întregului popor. Ia dez
baterea principalelor probleme . ate 
societății noastre, la conducerea 
treburilor obștești. Ne amintim cum. 
In ultimi! ani. In nenumărate rin-

treprlnse în anii din urmă măsuri 
menite să îmbunătățească activitatea 
tuturor organelor de stat, ineepjnd ’ 

  _ de Ia Marea Adunare Națională si 
Boclnlisie, pen- piuă la consiliile populare comunale, 

participarea tot mal activă <i -- cnractertallc fiind creșterea atri- 
. *<< . .__ . bufiIlor d respohsabllltătllox oe blah

local măsurile adontate bc linia în
lăturării fenomenelor de centralism 
excesiv sl tuțtelă măruntă. S-a creat 
astfel un cadruastfel

producției materiale șl organizării 
sociale să se Împletească «trine cu 
cel al transformării revoluționare a 
conșliinței și glndlril oamenilor. 
Viața arată că afirmarea noului, a 
tot ce este înaintat și proaspăt, a 
metodelor noi do conducere si orga
nizare, a stilului de muncă modern, 
științific, bazat pe Înțelegerea nece
sităților progresului economic si so-

lîi ujEsniD - ana* an ricaiuinaraus rin- ? «anv.jD un, vum ul superior pentru ma- clăi, nu poate avea loc decis In co
duri. muncitorii. taranll. Intaleclua- nlferiarc.i din plin, robustă al fertilă, . Iecțlvltațile unor oameni animați In

a inlțtativel locale In vederea mobî- cel mai Linii grad da sentimentul 
Uzării tuturor forțelor ®l resunseloi-, resporisabUltatii ișoclato. pătrunși do 
—.’j_. spiritul etici! șl echității socialteta.
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Pe asfaltul | 
cu pietricele [
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DIș- 
pîriă 
dacă 

", 'pre
miu pentru un asemenea tro
feu, Cu siguranță Inră că este 
bucuros că a scăpat cu bine.

De citea timp, șoferii de pe ■ 
au.oăcrculantcle autobazelor din I 
Tg. Jiu și Strehaia reeditează In | 
mod sistematic binecunoscuta . 
experiență din povestea copii
lor care, plecînd în pădure, 
prejdrau pietricele pe drum, 
pentru a nu greii calea de in- 
toarcere. Ciudat este Insă că el 
folosesc pietricelele ca mijloe 
de orientare, lăsindu-le din a- 
bundență In urma lor. nu prin 
piduri neumblate, ci pg... șose
lele asfaltate ala județului I De 
prisos sd mai spunem ce peri
col prezintă ele pentru circu
lația celorlalte autovehicule.2 Conducerile celor două autoba
ze au fost invitate In repetate 
rinduri sd ia mături pentru ca 
șoferii să se ghideze numai 
dupd indicatoarele existente pe 
șorele, punlnd la punct autobas- 
culdniela defecte, dar ptnă In 
prezent n-au întreprins mai hl- 

in acest sens. AfteaptA, 
poate, si vadă ce efect vor a- 
vea amenzile organelor de .mi
liție ? In acest cos ar trebui tA 
jfie că „urmele" de pe fosele 
duc la sigur.

inăneșțj în etapa actuală, partidul 
nostru a elaborat un ansamblu de 
măsuri șl soluții originale care pre
zintă o conirlbuțle de seamă la te
zaurul BÎndlrll si pracHcli revolu
ționare.

Proba viabilității tuturor acestor 
măsuri o conslliulc practica socială 
nemijlocită, Iar practica confirmă,
prin rezultatele obținute In toata
sferele vieții sociale,, rodnicia lor. 
Frln însăși natura sa. refractar ori
cărei închistări, rutine șl rigidități, 
partidul nu a pregetat aă adopte» 
orientări si măsuri curajoase, pllrw 
de simțul noului, profund originale, 
care au asigurat sl amplificat suc
cesele In opera de edificare socia
lista a țării. Dln’contachîl nemijlocit 
cu specialiștii șl cadrele de conducere 
din economie, din consultarea largă 
a maselor dc oameni nl mundl au 
apărut Ide! noi, multe din măsurile 
preconizate de precedenta Conferință 
Națională au fost dezvoltate, nuanța
te. adLndte, adaptata la cerințele re
ieșite din contextul realităților noas
tre econom! co-aoclnle. Aceasta ișl
găsește concretizarea ta modul In care 
a fost concepută șl Îmbunătățită 
structura organizatorică a Industriei 
în diferite ramuri in caro au fost 
definite pe parcurs funcțllla șl atri
buțiile diferitelor veria! In conduce
rea vieții economice. Iată de ce, ta- 
vățlixl din aecsl «ti! de muncă, dina
mic. al conducerii partidului, orga
nele și organizațiile de partid an 
datoria să facă din perfecționare 
cuvtat de ordine, acțiune practică în 
toate colectivele. In toate unitățile 
și la (oale nivelurile de conducere a 
acLivltățll eeonotnfco-soelaJe.

Analiza oe urmează șă o între
prindă apropiata Conferință Națio
nală a partidului asupra realităților 
economico-wclale din România so- 
daltotă a anului 1072. a căilor d@ a 
accelera progresul el pe toate pla
nurile, va crea coadltll centru a 
imprima un ritm și mal rapid îna
intării noastre. Promovlnd cu o sl 
mal mare intensitate spiritul non- 
tor tn perfeclfonaren vieții econo- 
-.2-- ,1 .^.-2.—. ;___ si pe tă-
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111. reprezentanții organizațiilor de 
masă. ■ de' creație.,, a! . Mțtonalltăiilot. „  ___ __ — _—-----
conlocuitoare s-au aflat ta hemlj- pentru înflorirea tuturor județelor. aplrltul etici! șl echității socialiste.

’ Inestimabila valoare a programului
____________________________________________________________ de educare comunistă, adoptat de 

plenara C.C. al P.C.R. din no
iembrie anul trecut, constă toc
mai in aceea <" 
puse sub îosdcoli 
adevărului procesele ce se produc 
In conștiința societății românești 
contemporane, precum 61 direcțiile 
șl modnlltățlle de dirijare a trans
formări! revoluționare a conștiin
țe! omului.

Conștient de complexitatea aar- 
rinllor ce le ridică proceau! de fău- 

■ rlre a societății socialista multila
teral dezvoltate tn tara noastră, par
tida! a inițiat o largă acțiune pen
tru imbunâtâtlrea pregătirii ijoIHî- 
co-ideologice Si de specialitate a ca
drelor de conducere, pentru însuși
rea temeinică a științei conducerii 
societății, a metodelor moderne de 
dirijare, opțiune șl decizie In func
ție do varianta optimă, ca o condi
ție esențială pentru perfecționarea 
întregii activități economice s! so
ciale.

Prezentarea — chiar sl numai suc
cintă — a liniilor directoare als pro- 
cesulul de perfecționare a întregii 
vieți economice sl sociale este da 
natură să releve pregnant caracte
rul dinamic al activității neobosite 
desfășurate ■ de Partidul Comunist 
Român pentru aplicarea creatoare a 
legităților generale ale construcție) 
eoclallste în funcție de particulari
tățile sl specificul tării noastre, de 
condițiile Istorice concrete ale stadiu
lui de dezvoltare a societății romfl- 
nesll. Prin abordarea creatoare, 
in lumina principiilor marxlsm- 
lenlnlsmului. a problemelor esen
țiale alo dezvoltării aodatâtli ro-

>sș'

,■ b -
că prin el nu fost 
■olul de lumină al

i

. »

cuvînfr de ©irdine
colective — cerință 

pentru asigurarea 
înainte ol societarii

obî&c- 
mersu- 

noas-
cil 
tlvfl 
luTU,____
tre: au fost croate comitatele oame
nilor munch lr> inlrcurinderi și con
siliile oamenilor muncii In centrale. 
Adunările generale ale oamenilor 
muncii au devenit forul muncito
resc suprem de conducere a între
prinderilor șl centralelor. Semestrial, 
ele prilejuiesc oamenilor munci! po
sibilitatea de a-îi spune cuvin'ul 
hoîărltor asupra problemelor-cheie 
ale înfăptuirii sarcinilor de olan, 
ale gestiunii economice, asupra 
problemelor care orivow condiți
ile lor de viată ri de muncă. Aid 
ee Încheagă din voln'a al cu parti
ciparea întregii mase de salariati. 
nroaramele de acțiune, se Identifică 
mllloacele de Intervenție eficientă, 
se cintărew rezervele, se mobilizea
ză energiile. Practic, toate, aspectele 
vieții Întreprinderii slnt supuse tn

|
lodt contact eu secretarul general 
al partidului.- cu alțl conducători tde 
partid șl dc stat. In dezbaterea unor 
probleme privind dezvoltarea socie
tății. adoptarea unor măsuri cu ca
racter Urgent sau de perspectivă 
Vizitele de lucru ale conducătorilor 
de partid jl de stat în toate jude
țele. In Nenumărate unități econo
mice șl culturale, consfătuirile 1 cu 
specialiști șl oameni a! munci! din 
diferite sectoare ele vieții sociale, 
dezbaterea ‘ publică a principalelor 
proiecta de leal au creat cadrul 
propice acestui permanent dialog 
dintre conducere și popor, care con
stituie o modalitate proprie de lucru 
a. partidului nostru in activitatea de 
condueere a socletlțll. fădnd din 
mUldanole de oameni ai munca „co
autori" al elaborării și Înfăptuirii po- 
Utldî sale. ,

Tocmai pentru ca acest dialog să 
devină si mai fructuos au fost In-

orașelor și comunelor patrieL Un alt 
șir do măsuri puse Ia aplicare vi
zează creșterea rolului si atribuțiilor 
organizațiilor obștești — in primul 
rind a sindicatelor. organizați
ilor de tineret șl femei, a ce
lorlalte organizații de masă si 
obștești.

O semnificație deosebită 
lărgirea C____  __ 1_____
avut-o crearea Frontului Unității 
Socialiste, care asigură participarea 
organizațiilor de masă șl obștești 
la elaborarea șl înfăptuirea Intre- 
guit»! program de făurire a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate, 
la cimentarea unității al coeziunii 
națiunii socialista In lus-ul Partidu
lui Comunist Romăn.

Constituie un meri* 
al partidului si faptul 
aceri! ani a urmărit 
procesul do perfecționare pe tarlmul

pentru 
democratici socialiste a 

Frontului r ........

Acum câteva zile. In munici
piul și județul Constanta a fast 
efectuat un control asupra mo
dului cum slnt respectate tari
fele pentru prestările de servi
rii către populație. Rezultatul 
este mai mult declt surprinză
tor : în toate cele 14 unități 
controlate s-au găsit. In plus, 
piei tăbăcite sau stofe, diverse 
lipsuri mal mari sau mal mid 
In gestiune. Firește, vinovății 
șl-au primit sancțiunile ce li se 
cuvin. întrebarea este Insă ce 
s-ar f! intlmplat dacă nr fi fost 
controlate toate cele aproape 
MO unități de prestări de ser
vicii cita slnt In județ ? Sperăm 
că atit conducerea uniunii jude
țene a cooperativelor meșteșu
gărești. dt el cea a cooperati
velor de consum vor continua 
ele însele acest test șl vor lua 
netatlrzlat măsurile ce se im
pun.

Incontestabil 
că tn toii 
stăruitor ca

tor In perfecționarea vieți! 
mice ș! ssctale. In cultură _ __ 
rimul formării omului nou. partidul 
acționează ca o uriașă forță dlnaml- 
zatonrs a operei de făurire a so
cietății socialisto multilateral dez
voltate In țara noastră.

I Rubrics redactata de t 
Dumitra TÎRCOB 
Glieorcihe DAVID 
și coreiponderriii „ScinfeB”
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jurai la o creștere a fi-
' iar

le construcție, este 
holflrlt sfi renilze’c 
exemplars sarcinile de 
Dlnn si nngolamentele 
asumate.

no revin, pentru a justifica prin mol fapte că slntem 
vom fl permanent la înălțimea Încrederii șl prețuirii 
ne sini acordate.

(Agerpres)

fost concepute șl exe- 

unii de outodotare. 
colectori tul ’

(Urmare din

Burial organl 
activității de
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in marea opera constructiva,

internaționale acelor ce muncesc

> Industria Capitalei -
• 400 milioane lei in
* :
; contul angajamentelor
’ Intens preocupate de folosirea
F cu maximum de randament
• a potențialului tehnic și uman de
• care dispun, de înfăptuirea ln 
1 condiții de eficacitate sporită a sar-
> cfhlior de plan, unitățile- Industriale 
( din Capitală inllmplnă ziua de 1 
. Mai cu noi succese In muncă.' Din

datele centralizate ta Direcția de 
' statistică a municipiului București 
’ rezultă că, pe ansamb;,,.l Industriei 
1 Capitale!, planul producției globale 
1 pe primele patru luni ale anului a 
( fost realizat cu 2 zile mal devreme, 
, ceea ce va permite depășirea preve

derilor ln acest indicator cu peste 
milioane lei. Numai In trlmeș-

1 irul I s-au obținut pesle plan In ac- 
’ tJvltatea Industrială 16S milioane lei
• beneficii. Producția globală ce so 
1 va Înregistra la sfințitul celor patra 
i luni este cu'aprpape 2 miliarde lei 
1 mai mare decit aceea realizată ln 
, aceeași perioadă a anului trecut

Este de remarcat că. in principal, 
eforturile colectivelor do Intreprln- 

1 der! au fost concentrate asupra va- 
1 loriflcMl mal Intense a rezervelor 
1 de caro dispun in vederea sporirii 
1 mai rapide a producției șl a pro- 
, ducțSvlțățil muncii;'Innplrll ji rldi- 
, cOrlî calllățll produselor, creșterii 

volumului beneficiilor. S-au evi
dențiat in mod deosebit In introce-

1 ren socialistă uzina „23 August”, 
1 care fabrică peste planul color pq- 
1 tru luni 0 locomotive Diesel hldrau- 
, lice de 1250 CP. 2 grupuri de foraj 

de 330 CP, 400 echipamente echlva- 
, lente de trină, 700 tone utilaj pentru

Industria materialelor de construcții 
și a produselor refractare șl eco
nomisește 3W) tone de metal, uzina 
de- utilaj chimic „Griylța roșie” (un 
plus la export dc ,420 (MM iei valută, 
100 tone1 utilaje tehnologice pentru 
Industria chimică, 10 vagoane cis
ternă, 50 tone piese turnate din o- 
țci). uzina de țevi „Republica* (1 30(1 
iono laminate finite pline șl țevi),. 
InSreprindorea „Electrocentrale* (li
vrarea in plus a *12 milioane kWh 
.de energie electrică' șl economisirea 
a peste 7 OTO tone combustibil con
vențional). ,,Pol!color“ (peste .300 
tone do lacuri și vopsele urmează a 
fi? expedia le în avans beneficiarilor 
externi), uzina „ȚLmpiirl noi". Uzi
na da pompe. Uzina dc mașini e- 
lertrlco. Fabrica de confecții șl tri
cotaje, Filatura românească de 
bumbac, Filatura de lină pieptăna
tă. Fabrica do articole de sticlărie 
și multe altoie.

Valorificarea superioară 
a resurselor interne
BUZĂU. — (Prin telefon de la 

Grlgore TlmLș) : Colectivele de oa
meni al muncii din unitățile econo
mico ale Județului Buzău Intimpinft 
marea sărbătoare a muncii cu reali
zări remarcabile. Ca urmare a va
lorificării superioare a resurselor 
Interne și utilizării eficiente a po
tențialului tehnic și uman. între
prinderile Industriale buzoleho 
șl-au îndeplinit sarcinile de plan la 
producția .globală și producția-, 
marfă vlnduta șl încasată pe pri
mele 1 luni ale anului cu 4 zile mal 
devreme. Fină la 1 Mal se estimea
ză realizarea unei producții supli
mentare In valoare do peste 38 ml-.

LA FABRICA DE CIMENT BICAZ

prevederile 
graficului, ceea ce, 
In final, va repre
zenta un clsilg pentru 
producție de circa • 
<S IMO tone ciment 
Semnificative slnt ■ si 

. — . Inițiativele apărute ln 
mecanice. Astfel, da la cadrul întrecerii. Intre 

șl secții oe linia reduce-
-'I cheltuielilor ma
terialelor de produc
ție. Brigada Iul Mi
hai Ciubotara. aure

(Urmare din pag. I) mont Totodată, s-a a- 
' ■'________ ________ jurw Ia o creștere n ti-
ComunlșMI Aurel laeo- Plusului,
bovschl șl Augustin P®,nbLf' 
Chifor, precum si cei- ffîLSJI ™iu«tî su^ 
lalțl membri do partid, ;iV"
care constituie «atletul perioaro din punct de 
acestei formații de lu- 
era. ne-au vorbit cu mcctinlce. As-fel, do la 
mlndrie despre preocu- "î?
parea întregului colec- p,n0 In Prezent poude- rtl 
tiv al fabricii pentru rea, șorllmentelor su- 
creșlcren capQcU&țir do pmoare do 'n
producție la morile de structura, producției a ----- —
măcinat în acest sens. “JP.ns, exemplu, sl-a propus
specialiștii'fabricii ‘ nu fa'a de Z7 Ia șuta eu reducă consumul
pus la punct o noufi . .. . .
tehnologie de maci- organizare a
nare în circuit. -Dar. activității de Intreți- 
plnă a se ajunge aici, nore. revizie șl repa- 
colectlvul a trebuit să rații pentru scurtarea

* d-jT^tcI de «tațlbnare a 
utilajelor constituie,

: nromer-
_________________________ ■■■<>.

____ necesara rdtă preocupare de ®ea- 
_ ,_____ _ _  înăel- mă a colectivului fa
nare, utilaje care au brici! din Blcaz.* 
fost concepute șl exe- Inginerei Vasile 
cutate ln cadrul acțl- Stroîe ne-a ■ propus 
unii de nutodotare. să noî&jn drept e- 
prolectanlul acestora talon al activității 
fiind chiar directorul fructuoase din cadrul 
fabricii. Ca. urmare. Beetle! do reparații __ _____ ____  _____
noua tehnotogle de mă- excmpiul maiștrilor din principalele n-e- 
cinarc ln circuit a și Florea Ghimpe. Victor 
tosț Introdusă la două Radu.l a Lăcătiițllor 
cuptoare șl se continuă Valentin Cserso. Toraa

Maxim. Anton Tnmas 
șnu, Alexandra Dones, 
care.'in prezent, se «...
găsesc Intr-o aprigă industriei mntarinîelor 
întrecere cu ti m oul 
pentru scurtarea du
ratei de reparație me-

lusher iuti, ■“
trebuit să ‘rațJi pei

rezolve o sumedenie duratei <3
de probleme tehnice, uutajetor ct
printre care amLntlm și *n aceste zile ■ prorm 
realizarea unor no! se- gătoare Iul 1 Mal. 
părătoare n 
cuptoarelor de

s-a realizat in 1971. (je metal cu cel puțin
‘4’------ ■—i (cUoanram pe tona

de ciment produs. 
Treptat Ideea a fost 
îmbrățișată de toate 
brigăzile care lucrează 
la morile de măcinat 
Inițiativa a pornit 
dIntr-o Profundă rați
une economică care 
demonstrează că nu
mai no această cale. 
Ia nivelul fabrieH, 
consumul de metal în 
1972 poate fi redus cu 
aproape 500 de tone.

Acestea slnt ne 
scurt, numai cîtevn

lucrările pentru gene-- 
rallzarea el la toate li
niile ; tehnologice. A- 
ceasta a dus la o spo
rire a productivității 
orare, pe flecare cup
tor, de la 1G la 19 lone, ___ __  ________ ....
și există toate condl- die la cuptorul c.r W>. 
(iile pentru imbunătă- Pină acum nu sl rea- 
llrea acestui runda- Uzat patru zile avan® 
: - «ye,ai’ ci .' «a ; r f '-,

ocupări alo colecti
vului Fabricii de cl- , 
ment din Blcaz care, 
lnnslnd chemarea la 
întrecere către toate 
unitățile din ramura

Un colectiv fruntaș își propune 
noi obiective in întrecere

J

lloane lei. Printre lntreprinderhe 
care au Înscris pe agenda Întrece
rii cele mai bune rezultate se nu- .....
mărâ uzina,da sârmă și produse din centralizate la direcția județeană 
slrmă, uzina de prelucrare masa de stat. " " - - . .
plastice, -. Întreprinderea „Mesalurgt- la sfirși 
ca“, uzina mecanică și altele. -

Producție fizică 
peste plan

, ,1 fl

OLTENIȚA : Ca urmare a efor
turilor depuse do colectivul- de 
muncitori. Ingineri si tehnicieni, 
sub directa îndrumare o organiza
ției de partid, concretizate In de
pășirea tuturor indicatorilor s! rear 
ilzarea angalamenlelor luate Ip a- 
nul trecut. Șantierul naval Olte
nița a primit diploma: de întreprin
dere evidențiată în cadrul Minister 
ralul Industriei ■ Constructoare de 
Mașini, fiind considerată unitate 
fruntașfl in ramura mașini erele sl 
utilai tehnologic. Această apreciere 
a muncii lor a constituit pentru 
oamenii muncii de oe acest șantier 
nava) un stimulent puternic In 
activi lalea pe care o desfășoară ba 
anul 1072. l-a mobilizat neutru ob
ținerea unor rezultate sl mai bune 
în întrecerea socialistă. Anallztod 
In profunzime sarcinile care le stau 
In fată, precum si măsurile ce au 
fost luate In lumina prețioaselor 
Indicații date de secretarul general 
nl partidului la Conferința ne tarii 
a cadrelor, de conducere din Indus
trie și ■construcții, salariatli șantie
rului naval s-au angaiat să nu

precupețească nici un efort pentru 
ridicarea continuă a eficiente! acti
vității economice. într-o telearumă 
adresată de colectiiiil de salariat! 
ni acestei harnice unltăti econo
mico C.C. al P.C.R., tovarășului 
N'icolac Ceaușescu se arotă că s-au 
suplimentat anențamentele' luata 
pe anul 1072 urmlnri a fi. realizate 
peste plan : o productie-marfă dc 
33 milioane lei. ca urmare n rea
lizării unei motonave de'3 000 tone 
pentru export : 1 milion le! benefi
ci! : 2 milioane lei autoutllări : 
030 <XM> Jel valută prin reducerea 
Importului : 50 tone economii de 
metal. ..Vă asigurăm tovarășe «e- 
cretar-general — se arată ln tele
gramă — că muncitorii, inginerii sl 
tehnicienii Șantierului novai Olte
nița vor depune toată priceperea 
și dragostea tor de muncă, pentru 
realizarea obiectivelor propuse, 
pentru a rămfnc jn continuare co
lectiv evidențiat, ir.tlmnlnlnd cu 
noi succese In muncă aoronlata 
Conferință Națională a partidului 
nostru”.

Inlre unitâfile timișorene care du obținut bune rezultate In activitatea economics in cin»tea zilei de 1 Mai se nu- 
mârâ și uzina „Electromotor'. Realizârile sale se explicâ și prin atenția cu caro este urmârițS realizarea fiecârui 

produs, prin organizarea unei asistențe tehnice competente la fiecare loc de muncâ
Foto : M. Andreescu

cu 5 zile Înainte de termen a tnr- 
dnltor de plan aferente primelor 
patru luni din acest an. Din datele

itistlcă e® estimează că oină 
șltiil lunii aprilie vor fi rea

lizate In plus la producția globală 
produse -tn valoare de 50 mlUohnb 
lei. Indicatorul prevăzut la produc- 
țla-marfă vindută-sl încasată vn fi 
depășit cu 70 milioane lei. iar livră
rile la export vor fi suplLmehlale 
eu peste 2 milioane lei valută. în 
același timp, prin folosirea tnten- . 
nlvfl șl rațională a capacităților de 
producție si a forțe! de muncă, oro- 
ductlyitatea muncii va fi realizată 
ln proporție de ÎOI^J io sută.

Depășiri substanțiale 
la beneficii

BOTOȘANI (Corespondentul 
,lSeinteii“, Nleolae Zamflrescu). — 
Planul producjlel-mhrfă In unită
țile Județului Botoșani ln prlmeleK 
Iunl_ din acest an a tast indeniinlt 

lele și analizele efectuate rezultă 
că plnă la finele lunii aprilie colec
tivele de muncă vor obține o pro
ducție Industrială suplimentară de 
peste 43 milioane, iei. ce se va ma
terializa ln 12 tone fire tip bumbac, 
confecții In valoare de .0.4 milioane 
lei. 3 217 tone zahăr. 58 tone unu 17 
tone brlnzeturi, KM tone nisip înno
bilat, piese de schimb pentru trac
toare șl mașini agricole. în valoare 
do 2,3 milioane Ie! șl altele. La pro- 
ducția-marfă vîndută șl Încasată se 
prellmină o depășim de IU milioane 
lei. lucra ce va determina, pe lln- 
gă altele, șl o depășire substanțială 
a beneficiilor.

TULCEA1 (Corespondentul „Sdn- 
teli“. Sielian Savin). — Răspun
zând chemării partidului de a In- 
țlmplrm eu succese cit mal însem
nate Z/.ua solidarității Internationa
le a oamenilor muncii de pretutin
deni. colectivele Întreprinderilor 
Industriale din județul Tuicen ra
portează îndeplinirea, la 33 apri
lie. a sarcinilor de pian pe prime
le 4 luni din acest' an. Fină la 
sHrșItul lunii vor fi realizate pes
ta plan : 170 tone conserve de peș
te. 4 635 tone, do siuf pentru celu
loză. 15 OM tone calcar siderurgic.

eoaccnlrat dc bSrl,A 81 sl£a CU 7 zile devreme Di'n~ ctÎ’cu- 
P.U’EIU&C. îoJf» p,S nmsH’S’ftÎR ••■w-«*ara-iî< a

Cinci zile avans 
față de plan

SATU-MARE (Corespondentul 
..Sclnteii”. O. Grameza). — Antre
nate l::'.r-o Insufletltoare întrecere 
socialistă, sub conducerea organiza
țiilor de partid. colectivele de oa
meni ai muncii din întreprinderile 
industriale sătmărene, români, ma
ghiari. germcml șl de alte națio
nalități. raportează. In cinstea mă
reței sărbători de 1 Mal. realizarea

Adunări populare în țară
" ■ Ws'? “ ?/' '■= fi. ^>3 - K

ăl rComIte’fu!ul județean ‘Prâhdt' 
WWitek.coîi? 

silfului Popular. județean 
ln Tirgovlște — tovarășul 
Florea Rlstache. secretar nl 
Comitetului județean Dîmbo
vița al P.C.R. : la Piatra Neamț 
— tovarășul loan Ange’.escu. ■se
cretar al Comitetului județean 
Neamț al P.C.H. : la Tg. Jiu — 
tovarășul Ton Nicola, prim-vice- 
presedlnto 61 consiliului, popular 
Județean : la Uiizăn — tovarășul 
Gheorghe Mliu. prîm-«ccretar 
nl comitatului municipal do 
part’d : la IT. Severin — tova
rășul Marius Colocara. președin
tele consiliului județean al sin
dicatelor.

îr.6r-o atmosferă de puternic 
• entuziasm. partlclnahțJI ln adu

nările poaulare au adresat ie- 
learnme C.C. al P.C.R.. tovară
șului Nleolae Ceaușescu. prin 
care se angajează xă-?l sporeas
că eforturile pentru Îndeplinirea 
tuturor obiectivelor cuprinse In 
Irvmflelitorul urogram elaborat 
dc Congresul al.X-lea al nartt- 
du’uL

în încheierea adunărilor 
populare cu avut Ioc programe 
nrllstice consacrate zilei de 
1 Mal. ‘

(TXrinw din pag. y J r 

deziunea deplină la poîlîlcâ In
ternă șl externă a partidului șl 
stalului irosiru. . Irotărirea tor 
fermă de a-yl spori eforturile 
pentru edificarea «xdctălil so
cialiste; multilateral dezvoltate, 
pentru ridicarea patriei pe noi 
trepte de progres șl dvillzațle. 
în spiritul tradițiilor internațio- 
nallste ale clasei noastre mun
citoare. ale Partidului Comunist 
Român, adunările populari» au 
prilejuit o manifestare fierbinte 
a voințe! pboortiiuF român de n 
întări 'prietenia- și colaborarea 
cu popoarele tuturor țărilor so
cialiste; solidaritatea lui cu for
țele democratice sl antlimperio- 
llste din întreaga lume cure 
luptă pentru pace d oroarea . 
social.

Despre Importanta și semni
ficația zilei'de 1 Mai; despre 
realizările de oină acum sl sar
cinile ce le revin In întlmplna- 
rea Conferinței Naționale a 
partidului din iulie. In cadrul a- 
dunărilor populare care au avut 
lor Ieri în cenlr.eie Județene 
nu vorbit : la Ploiești — to
varășul ș Iile CIșu, prim-secretar

CE
munca 

in comun
pag. I)

jlle Iul multe sl mărunte. Era o con
ducere care jtlnea / toate rindulellle 
peatra .toate < nămlnlurlle. Si, multe 
altele™ Le sUU. că Ie știe acum toa
tă lumea™ Vedeți dumneavoastră, 
asta, era problema pentru noi : des
prinderea de obișnuința veche... Șl 
ce-am mal înțeles : am Ințelea a- 
<!:<;i nu numai că omul, lucrihd 
mâi organizat sd eu fel de fel de 
mașinării, saiate mal multe roade 
și primește'“ ’ — "’* 
lui. dar mai 
dreptatea." 
rea Intre oameni și cu™ uite, ea 
să fie mal ln dar. acuma vine de 
filntem egal! la drepturile noas
tre șl flecare e respectat după cum 
meriți

— Care vi' ‘se bare. acum, cerința 
cea mal Importantă a muncii ln co
mun 7

— Să muncești din toată inima. Că 
muncind la cooperativă nu înseamnă 
că muncești la alții sau pentru alhd. 
cl oenlru tine.. Eu am Inlelejs bine 
lucru! ăsta de Ia început, că de asta 
am sl Intrai. Uite, e aici si brigadie
rul si poate să vă spună... Dar ce se 
lntlmplă cu unii oameni 7 Uite, am 
Kfl vă dau un exemplu Eu sînt con
ductor de atalni de nouă ani. merg 
pe al zecelea. El bine, cărata care 
mi-a fost dată atunci. lucrez cu ea 
șl acum sl-l tot nsn cn atunci. Nu
mai că. astă toamnă am plecat la 
băl. la Mongolia, m-n-trlmls C.A.P -til. 
că mâneam supără un reumatism Cit

te' mal mult pentru traiul 
ha i ( o șl partea asta cu 

cu omenia, cu înțelege-

nm lipsit eu. a lucrat nitul cu 
rața mea. Cind m-nrn intora șl 
m-am dus să Iau căruța, mi-ani pus 
mllnllc în cap..O roată era tăcută 
praf. La celelalte clămpăneau buc
șele™ Omul acela ișl cam bătuse, 
joc. M-am duc la el supărat : 
— Bine, măi omule, l-am ftpus. As- 
ta-1 hal do căruță 7 Cc-al făcut cu 
ea ? De ce n-al n&ilrat-o în bună 
«tare 7 Șl cl. de colo, zice cam 
UCrm: — Da’cc-ți pasă tio ?
E a ta ? Ce-s obligat eu să 
întrețin căruța ? — E a mea. cum 
e sl a la. cu ca ne dstiofim plinea, 
și dacă tu caii nepăsător cu lucru
rile noastre înseamnă că degeaba al 
stat aici douăzeci de ani !„ El a mal 
7.1a una. eu alta, si asa arh riJuris 
la tovarășul președinte. Aicea a foal 
Iar o discuție. Adică sl eu si lovar 
râsul președinta l-am oblisat; gă dn- 
telcagă că era dator s® lină la ale-, 
lai ca la lucrul Iul : că. in fapt tot 
al lui e-. Credeți că mal alunecam 
noi la rezultatele do ‘ăzi dacă a- 
veam mulți de-alde ăștia 7' Oamenii j 
înțeleg tot mal bine caro slnt rostu
rile muncii ln comun,

— Atl sous mal înainte că munca 
trebuie făcută bine, de către fieca
re... Cum anume 7

— Vedeți, noi slntem de meserie 
plugari, și-a fost o vreme cînd cre
deam că știm totul despre cum Be 
lucrează pămintul. Aici, In cooperati
va agricolă, am , văzut că nu-1 
chiar așa. Multe s-au schimbat : 
acum apăr metode , noi, îngrășă
minte, mașinării, .IrigațiL. Toate 
astea r>ol nu le-am avut si nu

Distincții acordate fruntașilor pe țară in întrecerea socialistă

Institutul de cercetări 
chimice ICECHIM

Institutului de cercetări chimice ICECHIM — unitate 
care a fost distinsă pentru,a treia oară consecutiv cu'Or
dinul Muncii clasa I — J s-a decernat joi după-amlază 
Steagul roșu șl Diploma do Institut f.runiaș pe tară pen
tru rezultatele obținute in anul 1071.

La festivitatea. care a avut loc cu acest prilej. Irig. TI- 
beriu Gheorghe Ardeleanu. director adjunct științific al 
institutului, a subliniat contribuția unității la dezvoltarea 
industriei chimice, aportul său la Îmbogățirea tezaurului 
știiațlflc Internațional. Vorbitorul a relevat activitatea sus
ținută ®! rezultatele obținute de cercetători pe linia va
lorificării resurselor naturale, realizări! de noi produse ți 
tehnologii ia nivelul tehnicii mondiale, reducerii Impor- 
hdul și creării de disponibilități pentru export. Potrivit 
indicațiilor conducerii de partid si de stat, a spus vorbi
torul, preocuparea principală a lucrătorilor din 
ICECHIM e-a îndreptai spre asigurarea produselor chi
mice pentru agricultură, in special îngrășăminte complexe, 
materiale plastice, rășini sintetice, fibre șl fire chimice, 
coloraisil etc. In acest context, anul trecut au fost elabo
rate, noi tehnologii utilizate In prezent la combinatele 
de la Pitești, Borzeștl. Brazi și In alto unități chimice. Au 
luat, de asemenea, cuvlnlul inginerii Felicia Stolenescu. 
Apostol Spllladls. Elena MihăUescu, Emil Ionescu șl dr. 
lng. Iullu Moldovan.

Tnminjnd distincțiile, prof.’ Constantin DLnculescu. mem
bru al Comitatului Executiv al Consiliului Central al 
U.G.S.R., președintele ConsHlulul Național al Inginerilor 
șl Tehnicienilor, o urat colectivului Institutului noi succese 
in activitatea sa dedicată dezvoltării ș! ridicării prestigiu
lui chimiei românești.

în încheierea festivității, partidpanțil au adre.șat o telc- 
gramă .Comitetului Central al Partidului Comunist Român, ■ 

j tovarășului „Nieolao Ceaușescțț, priit’.*'caro ă'ffilură condu- > 
j carțffljjde'partid, pe secretarul Reperai- că tșl-Vbr concentra- 
, șl in viilor toata forțele pentru, â^lrtdepllni șl- depăsLsar-;. 

cinile ce le revin din cadrul planului anual șl al intre- 
guluirinelnal. ■'

I.fezvolilnd experiența acumulată de InsUîutuî nos
tru so spune fn telegramă — ne angajăm să finalizăm 
în acest an cercetări in măsură să furnizeze documen
tații necesare pentru proiectarea de Instalații Industriale 
corespunzătoare unei producții anuale Ln valoare de 939 
rhlUoahe lei. ■'

în Intlmplnarca Conferinței Naționale a partidului, lu
crătorii InsRtutului. in frunte cu comuniștii, se alătură eu 
hotărire tuturor .oamenilor muncii din tara noastră, in ac
tivitatea pe rare o desfășoară pentru dezvoltarea continuă 
a economiei noastre naționalei.

(Agerpres)

continuare a eforturilor întregului colectiv pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de plan, a angajamentelor 
asumate pe anul 1072 .șl anii următori.

îrimlnlnd distincțiile,' Gheorghe Stuparu, vicepreședinta 
al ConsUluIul Central nl Uniunii Generale a .Sindicalelor, 
a urat prolectențUor șl cercetătorilor noi succese. în acti
vitatea pe care o desfășoară pentru promovarea progre
sului tehnic In Industria metalelor neferoase și rare. 
Colectivul Institutului a fost felicitat. de asemenea, de 
Florian Bfigăluț, adjunct al mlnMt.rului industriei meta
lurgice.

S-a adoptat apoi o telegramă adresată C.C. al P.C.R-, 
tovarășului Nleoiae Ceaușeseu, In care se spune, 
printre altele: Animați de perspectiva dezvoltării acti
vității noastre in cincinalul actual. ne propunem să ne 
suplimentăm angajamentele, aduclndu-ne astfel oe 
deplin contribuția la IzblnzJle .mereu mai mari ale socia
lismului In patria noastră. Asigurăm Partidul Comunist 
Român, Comitetul său-Central, pe dumneavoastră, mult 
stimate tovarășe Nlcolne' Ceaușescu. că no vom Înzeci 
eforturile pentru realizarea la un Înalt nivel a sarcinilor -.:COjl . .......... .
Șl.
ce

Organizația de partid 
a județului Satu|Mare 

SATU-MARE (corespondentul „Scîntell*. Octav Gru
meza). Joi. 27 aprilie, a avut loc la Satai-Mare o ședință 
a activului județean de partid, pentru a marca festiv atri
buirea locului intil în întrecerea dintre organlzaUiîe jude- 
țene de partid ln dotnealul agriculturii .ți conferirea „Or
dinului MuncJlf clasa I organizației de partid a județului f 
Satu-Mare, precum șl1^alrâ.,.lnra!nar?a, unor înalțe țhs- ' 
lincțil unui număr de zecp unități agricole sătmărene.'' 
pentru producții șl rezultate;excepționale obținute în anul^ 
1971.

Ita .ședință au lunt parte tovarăși! : loslf Uglar, prlm- 
secretar al Comitetului județean de partid, președintele 
consiliului popular Județean, Gheorghe Petrescu, președin
tele Uniunii Națio:),fie a Cooperativelor Agricole de Pro
ducție. șl Nlcolne Ștefan, adjunct al mlnlstruiul agricultu
rii. Industrial alimentare și apelor.

înir-o atmosferă de vie însuflețire n fost Laminat de că
tre iovarățul Iosif Uglar „Ordinul Muncii* clasa I. confe
rit de Consiliu! de Stat coopera Li vetor agricole de produc
ție „.Someșul* Satu-Mare, Pir. Foeni. Undcenl. Odoieu. 
Cămin, Borvenl, Petreșll, JJI.S. Tășnad și S.M.A. Corei. 
Tovarășul Gheorghe Petrescu n decernat, din • partea 
U.N.C.A.P.. Steagul roșu șl Diploma de cooperativă frim-

. « ta5*‘ pe iară fn cultura porumbului, cooperativei agricole
Institutul de cercetări pentru ra.,

. ill JE grame adresate C.C’. al P.C.IL, tovarășului NleolaeinCallStriQ lYIGlSlOlOr nstcroas© Ceaușescu, In core, printre altele, se spune : Comitetul Ju
dețean Satu-Mare al P.C.R., In numele comuniștilor, dl tu-1 

și rare (l-M.N.R.)-București ^°r-oamen,tor muncU din Ju^u> - ^1. ma

th sala „Finanțe bănci" din Capitală a âviiț loc. joi. 
solemnitatea inmlnfirll Steagului roșu și Diplomei de 
unitate fruntașă pe țară In întrecerea socialistă pe anul , _n __ ________________
1971 Institutului de proiectări șl cercetări pentru Indus- noastre Județene dc partid. Lucrătorii din agrlcultui 
iria -metalelor neferoase șl rare (T.M.N.R.)-BucureșlL județului nostru asigură conducerea '«ubertoarA de pârtii

■ Lulnd cuvlntul., în cadrul adunării, lng. Gh. Bulsol. 
directorul. Institutului,' n înfățișat, linele dlri realizările 
obținute de cercetători In primul an al cincinalului, sub
liniind că înaltele dlsUncțl! acordate acestei unități de 
cercetare constituie un atlmuleal pentru mobilizarea In

gbiarl, germani șl de alte naționalități — ișl îndreaptă gin
ți uri Ic de profundă recunoștință către Comitetul Central' nl 
partidului, către dumneavoastră. Iubite tovarășe Nicoîae 
Ceaușescu. adreslndu-vă: cele mei calde mulțumiri pentru 
înalta apreciere pe care o‘ dat! actlvltătl! organizației 
noastre județene de partid. Lucrătorii din agricultura

______  că In cursul acestui an vor folosi șl mai ludlcips fondul 
funciar, renilzind astfel un spor, de 10 In sută, fată 
de. anul trecut la, producția globală de griu. oorumb. car
tofi. tldarea-soarelui. sfeclă de zahăr, legume șl la alte 
produse.

știam le folosim. Le învă
țăm acum, avem cursuri. învățăm, 
pentru efi az! e nevoie nu de orice 
fel de muncă, cl trebuie ::.ă te- pri
cepi, să stil cum„ Iar dnca-te pri
cepi si stil agrotehnică, nu faci gre
șeli. Iar lucrările se fac asa cum 
trebuie sl lea recolte mari. Noi n-am 
mal • pomenit o-alci. producții de 
4 OTfl de Ita'de oorumb la hectar; 
înainte scoteam cel mult 7—80O.„ 
Acum scoatem 4 000 De ce ? Pentru 
că «e muncește după carte...

— Ce venituri atl avut anul tre
cut ? ' _

— Păi. peste Să MO numai eu. Dar a mine 7

mal lucrat șl ‘nevastă-mea. Și-a pri
mit si ea partea ei...

— Ați mal avut vreodată . aseme-, 
nea venituri 7 1 . /

— Nu. niciodată. Ca să nu mal vor
besc de’trecut. dM. lucram .zece 
Inși pe 23 de hectare. V-a.s povesti 
ceva. A venit aici, la noi. unul care' 
plecase din sat acum 13 ank N-a mal 

’recunoscut nimic sl se tot minuna 
de telul cum l-â găsit oe oameni; cum 
glnf Imbrăcațl. cum vorbesc, cum &e 
înțeleg™ -’AMa e clar : vede oricine.

. Dar acum v-as întreba si eu ceva : 
. s dumneavoastră chiar nu stltl lucru

rile astea do mă tot întrebați pe

(Urmare din pag. D

Dumitru Clipa, om Ia aproape 80 
de ani. încercat din plin de traiul pe 
care-1 rememorează, cată mereu cu 
privirea pe fereastră; Ochi! lui lim
pezi nu mai sint- fulgerați de .spai
mele trecute ci nd se uita pe cerul, 
pustiu. în arșița verii. Inlr-o Implo
rare neputincioasă, dramatică : 
„Plouă, nu plouă?!” Trecute In alt 
timp, pentru totdeauna, spaimele din 
lamă,: „Capăt (loc la boier, nu ca- 

„AJunge Păpușoiul 
-ajunge îngrijora-

pătî ^’ sau __
pln'Ia paști, n-ajunge T-.-.îngrijora
rea Iul de azi e pentru lot ceea ce 
germinează in lanurile cooperativei, 
pcnlri» munca tuturor. Gindui de gos
podar al Iul Dumllru Clipa e o frin- 
tură'riln gindui chibzuit nl obștii prin 
care flecare este tot mal puternic ln 
fata, naturii, obște prin care (iee.are Ișl 
diirenză-all trai, un alt fel de bine.

— Dar ge înseamnă bine azi. tova
rășe Clipa * . .

— S-ar cuveni, desigur, șă încep,cu 
binele, cel mare. Că noi, foștii ârgațli

noi. țăranii, slntem stăplnl pe pămln- 
turl, slăpiril pe muncă, slăplnl In casa 
noastră.' Ar. trebui, zic. Dar eu o sa 

. Încep cu altceva.
— De.exemplu ?
— E bine că noi, cooperatorii din' 

Grănlceșll. om lucrat cu <?por în 71 
și-n ceilalți ani. și uileefi munca asta 
a-a văzut, de vreme ce a fost răsplă
tită cu Ordinul Muncii clasa I. Pen
tru producțiile do cartofi: Adică. In 
medic. 23 037 kg la hectar. Mai de
parte : am șapte copil, trăiesc toți, 
«Ini sănătoși, ce ml-aț mal puica 
dori 7 ■

— Sini nici. In sol 7
— Cel măre, Vasile. e maistru mq-. 

canic cu tractoarele in comună. Sil-, 
via. tilcă-mea. a terminat facultatea 
ln lași; Economista. repartizată la Să- 
venl. Județul Botoșani.

— Fină acum. Vasile șl Silvia-.
— Al treilea, Ion, e la liceul indus

trial din Suceava. Va Ieși tehnician. 
E bine așa. și va fl șl mai bine dacă 
sss va ține de carie in 'continuare. 
Rostul slnt școlari-

— Casa 7

— Casa 7 Am prefăcut-o. De fapt, 
am două case acum. (Și. cn un fel ;de 
scuză 'pentru că „s-a ajuns**) : Nu ui
tă ț.l că am 7‘copii...

Munca din cooperativă ne-a tăiut 
și cășlle șl televizoarele șl lumina 
electrică. Munca asia a cîșllgat. cum 
v-am spus. Ordinul Muncii, Flecare 
ani lucrat ,1a acest ordin.

— Flecare, dar dumneata 7
r- Eu'7 Am scos de pe 75 ari 19030 

kg de cartofi. Cu alte cuvinte, de ix> 
trei sferturi de hectar cit era planifi
cat pentru un hectar întreg. Șl hu 
nlnt singurul. Munceam de ne rupeam 
oasele Înainte. Dar binele tot nu ve
nea.; . ' 1 " j

— .Cite norme ați făcut anul trecut? 
—..Cu familia, vreo 480. Da’ e loc de 

și mal bine.
..Mai clar™ . . .

i— Mă rog. mai clar :,. nti s-ar pu
tea să avem mal multe erbîclde ? Că 
mașinile ne-au ușurat mult munca, 
lor erblcldele ncj-nr ușura-o și. mai 
mult. Apoi : Grăniceșill s-au schim
bat. in 20 de tini dt Intr-o sulă. So
cotească cine o vrea : am. scăpat de 
moșieri. De neștiința dc carte. De să
răcie. Avem lumină electrică; Asfal
tul trece po aici. Cmc 'noi. Trăim că 
oamenii. Clnd eram eu tînăr purtam 
cițlva ănl o pereche do 'opinci. Am 
acum, acasă, un car de încălțări tre
cute iri ..rezervă- : de la mine, de la 
eopllș Le păstrez. De ce 7 Zău nu știu.

— Spuneați .însă că ar fi bine...
— Nu mi-am uitat vorb? c’-a trecut 

în plan să facem brutărie 51 la Gră- 
nlceștl. Or. nu s-ar putea nud repede?. 
De ce să aducem pline tocmai de la 
Rădăuți 7 Apoi e blne eă s-a trecut’ 
in pian șl- o baie comunală Șl un nou 
dispensar. Șl încă patru clase ln 
«poală. Șl nu știu dțl kilometri de 
trotuar. Le-om face pe toate, prin 
munca tuturor ața cum am holSrit. 
așa cum ne-am deprins să facem ati-‘ 
tea împreună. ,

Altceva ? . t .
— Păi; In general, ce să .mal spun 7 

E bine că-1 din co Jh ce mal bini.

Iar erblcldele ncj-nr 
mult. Apel : Grănlceșill 
bat In 20 de ani cit Ini
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și pro
Asupra accesibilității operei de 

artă se discută nu doar de azi, de 
ieri; se dls-cută-cam de dnd exlata 
artiști șl „public". Nu fiindcă pro
blema ar fl teoretic Insolubilă, cl pur 
șl simplu pentru că întotdeauna bc 
găsesc dlltori. spectatori, -auditori 
care „nu înțeleg" o operă sau alta. 
La Junimea, spre a Invoca un exem
plu clasic, membrii societății Ișl dă
deau coate, nu rareori, după vreo 
lectură, vo-blndu-și In șoaptaAi 
înțeles ceva ? — Nimic. — Dar tu 1 
— Nici en“.

Nu o data, discuțiile pe tema a- 
ceasta pornesc de la atitudini -presta
bilise. Consumatorul de arta pretin
de compuneri pe înțelesul său. pro
ducătorul revendică efort, parti
cipare. 1

Conslderlnd lucrurile cu obiectivi
tate, o constatare se impune cu evi
dență de la bun început. ȘI exigen
țele unuia șl'alo* celuilalt — ale con
sumatorului șl alo .creatorului — slnt 
in principiu egal de Îndreptățite. Un 
dliior nu are ce face cu o carte ce 
hu-1 spune nimic. Scriitorul, pe da 
alta parte, hu se poate conforma pu
terii de Imediata Înțelegere a fiecă
ruia.' căci ar însemna să scrie allies 
cărți dți cititori virtuali există, lata 
de ce consider că o discuție despre 
accesibilitate este acum deosebit de 
oportună, Iar definirea ei judicioasă 
In Tezele pentru Conferința scriitori
lor merita adfiuairi și comentarii 
mal ample, ceea ce șl încerc să fac 
in rindurile ce urmeazfi.

în realitate, pozițiile nu sint 
atit da Ireconciliabile cum â- putea 
reieși din anumite dls-cuțlL Mal mult: 
pretențiile cititorilor, ale consumato
rilor de arta In genere, converg spre 
un punct In cnre ne Intllnesc plita la 
Identificare cu ‘ năzuința celor ce 
scriu, compun sau pictează. Scrisul, 
mal mult deeit oricare altă îndeletni
cire spirituală, nu există pentru sine. 
Scrisul Implică prin definiție un des
tinatar. A dansa de dragul dansului 
e posibil In uh stadiu rudimentar, tot 
astfel a clnta din pura plăcere a 
exersării coardelor vocale. Insă cine 
scrie o face ncapflrat pentru cineva. 
Scrisul fără nici o adresă constituie 
un nonsens. E ea șl cum cineva ar 
vorbi singur. întocmai ca vorbirea, 
scrisul ne angajează Inlr-tin dialog șl 
orice Ins normal, adresindu-se cuiva, 
cauți a se face cit mal bine înțeles, 
Singurul mijloc de comunicare (In 
scris mal mult declt in rostire, unde 
Intervin gesticulația, mimica) fiind 
cuvlntul. este de la sine lațele® că 
vom căuta cuvlntul cel mal propriu, 
mal adecvat naturii mesajului ce ur
mează a fl transmis, vom articula 
fraza cit mal coerent cu putință.

Față de limbajul comun, ce! artis
tic doblndeșto o «urnă de particulari
tăți in virtuteaț funcției pe. care a- 
cesta șl-o aaumă de a sensibiliza 
mișcări sufletești unice. Neexlstind 
două clipe interioare Identice.' trăi
rile In ordinea adinefl a conștiinței

avlndu-șl flecare datele proprii Irepe- 
tablle, desfășurări slngularlzante, 
scriitorul, se găsește fn situația de a 
relnventa oarecum limba do tlecarq 
dată dnd purcede la elaborarea unei 
noi lucrări. Declarat sau nuj toți 
poeții lumii Ișl pun In permanenta 
Întrebarea neliniștitoare : „Unde vel 
afla cuvlntul ce exprimă adevărul Ta 
Căutările lor urmăresc simultan un 
dublu obiectiv1: autoexprlmaren șl ex
primarea. Una condiționează pe cea
laltă. Condiționare. dialectică. Sin
gularitatea evenimentelor psihice 
impune derogări de la tehnicile 
comunicării. cotidiene, modifica
rea tiparelor ILngvJUitlce. De cile ori 
acrie, poetul ișl asumă rolul de a da

opiniile Iul asupra artei slnt peni 
de naive. O poezie, o artă universal 
accesibilă ș!-ar anula propria condi
ție. „O poezie — spunea Emlnucu 
la Junimea — nu trebuie Înțeleasă 
in totul, continuu, căci dacă toți bu- 
cherll de la școală o înțeleg, atunci 

este poezie"; în general, tot 
lă In viață tară nld o dlti-

nu mal aste poezie".1 în general, tot 
ce sa află In viață fără nld o difi
cultate e de preț neînsemnat. Numai 
acele satisfacții devin consistente, 
durabile, care se obțin prin efort E- 
xtetff dificultăți obiective In recepta
rea operei dc artă șl dacă n-ar exista 
am avea doar producții superficiale, 
care nu ne-ar dărui nimic altceva pe 
lingă ceea ce patetism înainte de a 
Ic cunoaște. Nu oricui 11 «int Insă

Opinii pe marginea Tezelor în întîmpinarea 
Conferinței naționale a scriitorilor

■ ■ : •/ '■

nume unor existențe noi, intrurit cu 
flecare metafora el îmbogățita imi- 

■ versul. Dacă aliniază cuvintele cum o 
face toată.lumea, cum o făcuseră îna
intașii săi și el însuși. In orații pre
cedente, t?tarea lirica Ișl pierde ca
racterul do unicat, 80 dizolvă In ge
neralitate. efectul In plan do expresie 
fiind unul de repetiție, de iiediferen- 
țlere. deci dc banalitate. Adoptlnd o 
soluție diametral, opusă, ®e transfor
mă In solilor. Discursul obținut prin 
desconsiderarea normelor limbii -co
mune devine o lerogllfâ indescifrabilă 
nu numai pentru cititori, dar In cele* 
din urmă pentru Însuși autorul, care, 
in actul creației, a FUbstltult sforță
rilor de limpezire a sensurilor tensi
unii lirice, preocuparea de IncLfrare, 
nevoii de comunicare — acțiunea (a- 
junsă scop In sine) de colectare a 
vocabulelor rare, de altoire bizară a 
cuvintelor șl restructurare arbitrară 
a spontaneității.

Cu un limbaj care nu mediază co
municarea n-avem cum da corp gln- 
dlril, nu putem tălmăci stările sufle
tești. E îndeobște admis că uii senti
ment !so precizează și eale potențat 
pe măsură ce ae traduce In cuylnt, 
sunet, culoare, formă. Nerostit, el 
rflmlne 0 impulsie coafuzfl. ceva em
brionar. amorf, ceva Inexpresiv. 
Autoexp-eslâ se dovedește aslfel im
posibilă în afara expresiei, a formu
lării intellfllblte.

Inteligibile, cui ? Nu toți cititorii 
slnt egal pregătiți pentru receptarea 
croației artistice, in special a poeziei. 
Ba există chiar inși. Inclusiv’ printre 

. oameni de carie cu foarte înalta ca
lificare In cite o specialitate,, care nu 
gustă poezia deloc sau slnt .receptivi 
doar la un anume lip de creație lî- 

■.rică, Kant însuși n-a excelat prin 
sensibilitate eatetlcă ‘șl unele dintre

accesibile sensurile filozofice ' din 
„Scrisoarea n doua", din „Luceafă
rul", ba nici acelea din „Po Lingă 
plopii fără soț" șl „S-a dus amorul".' 
Cu atll ma! mult, creațillo' artistice 
In care sini experimentate noi mij
loace de expresie sau In al căror cu
prins omotiv au fost asimilate sugestii 
complicate' prasupun o Inițiere spe
cială. Spre a înțelege poezia lui Ion 
Barbu se impune, dara nu o pregă
tire neapărat matematică. In orice 
caz familiarizarea cu anumite mo
mente din btorin filozoflol. Obser
vația se aplică, evident, șl ia cazul 
lui Blaga. De altfel, nld un poet a- 
dlnc nu poate fi abordat In necu
noașterea totală a doctrinelor filozo
fice.

Situația se schimbă cînd obstacolele 
Inllmplnate dc cititor nu sini Inerente 
naturii operei, el așezate In cale ar
bitrar. La eforturi Invers proporțio
nale valorii obiectului !.țl constring 
cititorii mulțl dintre poeții de azi. 
Inclusiv cel deosebit de ialontațl, 
obscurlztadu-și artificial versurile, 
angajlndu-se. parcă In adevărate 
competiții, vrednice de o cauză nud 
bună. Intru practicarea unui erme
tism formol, lata un exemplu de 
obscuritate voltă pe care, elrăbă- 
tlnd-o. nu ajungem (sau n-am reu
șit. personal, sfi alung) nld unde, 
cules din volumul , unul tînăr 
poet. dublat de un critic : 
„Trei nori în milnlle călăului / 
ce-nțclego mulțimea care-țl spune 
Pe nume, / ucigașii l-au alintat pe 
inocent. // Restul întunecimilor scal
dă fantomele / cele mal pure. Acum 
învcșralntat, frumos I primești stă 
cobori. // Spre eșafodul, spre rugul, 
spre ziua / ce are să-ți arate ochii. 
/ Acum in această seară deghizată. / 
cocleli scintelnd de demnitate"

(Gheorgho . Grlgurcu : Trei nori). 
Adinclml. In acest poem 1 Stări de 
conștiință complexe, de necuprins In 
projjozlții Inteligibile^ Greu de do
vedit. E vorba, mal curin'd. de acea 
„tabulzare a obiectului*, de acea fa
bricație do mistere* aparente. nb‘ 
care o descoperă, .Blăga. .In .Geneza 
metaforei șl culturii, intr-o* poezie b 
iul Mallarmd. Gheorghe Grlgurcu e. 
fără îndoială, mal liric atunci dnd 
scrie nesoflstient : „Albinele se-n- 
i’aieră cu soarele /. ce nu Ie mal 
încape-n trup // Se-n to re la stupi'Ișl 
adulmecă morții / aflai! prea sos șl 
fără de aripi. // Atft de prevăză
toare zămislesc / noaptea, cînd încă 
• zi".

De ce recurg unii poeți la ermetl- 
zărea deliberată n expresiei ? Moti
vele variază. în principal. Mallarmâ 
proceda astfel dlntr-o nevoie de ab
solut. parllculoră. concretizată In
tr-un vis al poemului total, realiza
bil — In reprezentarea sa — prin 
găsirea cuvlntulul straniu. încântă
torii!. sugestiv, asemenea unei for
mule ezoterice. Nu încape Insă în
doială că demersurile Iul implică si 
o atitudine polemică, voință de o 
fftldu prin singularizare literatura 
acelui timp, ca al societatea In caro 
trăia. A nu fl Înțeles de filistini, â 
nu serie asemenea culorilor oficiali
zați constituia un titlu de noblețe. 
In concepția ..poeților blestemați* 
din aniI optzeci ui secolului trecut 
Cu timpii L, un asemenea nonconfor
mism a devenit Insă un mod al con
formismului șl nu doar* In Franța, cl 
șl In alte țări, unde toți agramhlil 
s-au descoperit deodată poet! erme
tici. Ermetismul ajunge o modă, sl 

■la. noi. după IBM. sl Intr-un savuros 
reportaj, apărut in Rampa lin 1033. 
martie). Al. Hohot consemnează'cu 
umor prezența In cenaclul „Sburăto- 
rul" a unul „pool dc 15 anl“ care, 
„Cu degetul In nas. dă citire unei 
poezii ermetice, a cărei explicație ie 
amină pentru ședința' viitoare". A- 
tuncl. ca șl azi. absurditatea nu era. 
deseori, dedt un mod al facilității, 
..ermetismul" rezultlnd nu din pro
funzime șl complexitate, el our sl 
simplu din confuzie, din Incoerentă, 
din absenta sensului, ba dteodata 
chiar din Ignorarea înțelesului ter
menilor utilizați, din articularea lor 
improprie. Nu o singură dată, tru- 
dlhdu-ne nă... explicăm vreo poa?.le. 
Înțelegem plnfl la urmă că nu era ni
mic dc explicat

Emlnescu reflecta : „E ușor a scrie 
versuri / Cînd nltnle nu ai a spu- 
ne„“ E ușor mai ales — s-ur pu
tea adăuga — a s-erle versuri lncU- 
ci:e. alambicate- Cine dorește asa 
ceva ' Adev&rațll poeți, ace! in al 
căror spirit se aaiifi „doruri inarl ii 
patimi multe", caută. In chip firesc, 
expresia superior adecvată, fraza 
transparentă. „cuvlntul ce exprimă 
adevărul" cpnținulurllor sufletești.

Dumitru MICU
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100 de ani de la moartea

lui Ion Heliade-Rădulescu

Sesiune comemorativa
V-l’i '(-‘ "''-•3 -V'ș; 4 -•vt’-

Sub auspiciile Academiei Republl-' Au 'fost prezentate h:x>! comîinl- 
.............................. .ăi ;;u. Hcllade-Ilădukfecu. al 

problemele Umbli române" de nrot 
Dumitru Mncraa. membru coresoon- 
denl al Academiei. „Ion Hellade-Ră- 
dulescu în corespondența sa* do 
prof-■Șerbah Cloculescu. membru co- 
resDonderit ■ al Academiei. „Ion He- 
llade-Rădulescu. glndlloral’ de 
Radii Toir.otrifei. „Ion Hellnde-Rfldu- 
Iescu — scriitor" de dr. Marin 
Bucur.

în încheiere Ea luat cuvlntul orof.

______ ..... teta 
Sorinle și Politice, care n relevat as
pecte din viata sl activitatea socială, 
politică si literară a marelui cărtu
rar.

(Aaerpres)

cil SoclalLsta România sl ale Acatle- cflrile. , „Ion 
miel dc Ștllnto Sociale șl Politice, im 
a avut loc In Capitală o sesiune co
memorativă consacrata împlinirii a 
fi» de nni de la moartea Iul Ion He- 
Liade-Rădutațcu.

Au pnrtlciDal academicieni, cadre' 
didactice universitare, scriitori, cri
tici literari, ce-cetâtori.

în cuvlntul introductiv, acad Mi
ron Nlcolcscu a evocat personalita
tea preeminentă a aceluia care, a ... „—;----- ---------- --------------------
fost primul președinte nl Academiei. Zob ; Dumltrascu-Bușulenga. .vice-
ctitor al Umbli șl literaturii române președinte al Academiei de Siilnlt
moderne, ol teatrului și ziaristicii, 
militant neobosit* bentru unificarea^ 
poporalul român, nentru eliberarea ' 
de sub dominația slrălnă. partici
pant‘la revoluția de ia 1848.

Muzeui literaturii române 
din Capitală fl-n deschis, țol duoă- 
amlazA. o expoziție consacrată îm
plinirii a 100 de ani de la moartea 
lui Ion Heliade-Râdulescu. Expozi
ția este organizată de Biblioteca 
Academiei si Muzeul literaturii ro
mâne. .

Manuscrise. tipărituri, facsimile, 
reproduceri din publicațiile vremii, 
tablouri si fotografii înfățișează as
pecte din activitatea multilaterală iti 
rolul prodigios ni lui Ion Hellade- 
Rădulescu In promovarea ue multi
ple planuri a culturii românești.

In cadrul festivității de deschide
re a expoziției, la care au luat parte 
reprezentanți al conducerii Consiliu

Iul Culturii 'i Educației Socialiste, 
ralllorl. un numeros public. Alexan
dru Oprea, directorul Muzeului li
toraluri! romftno. ?.î conf. univ. 
Alexandru lonașcu. directorul Biblio
tecii Academiei, au înfățișat aspecte 
din viața șl activitatea lui Hellade- 
RădulMcu. A urmat un moment li
terar. Actori ni teatrelor bucurestene 
au citit din opera scriitorului. Un 
moment emoționant l-a constituit 
prezentarea unei scrisori inedite a 
Iul Ion Jlellade-Rădulescu adresată 
Jul C. Mngheni in perioada de pre
gătire a Proclamației de la Islaz.

PROGRAMUL I

9.M Deschiderea emisiunii de di
mineață Telex.

0,CS Film serial : „Sebastian șl 
secretul epavei". Episodul 
„Ultima dorință a lui Lout3 
Marăchal"

0,13 Voire folclorice.
10,M Cura de limba germană 

Lecția a 13-a. 1
10,33 Universitatea TV.
11.19 Pagini de umor.
13,03 Telejurnal.
19,00 Tcleșcoaln a Procese redox. 

Prezintă prof. Rcdlca Nicolal- 
duc. (Chimie, anul IV liceu) 
a Schimbarea stărilor de a- 
‘gregare. Prezintă conL dr. 
Candida Gltcorghiță do la 
Institutul politehnic din Bucu
rești. (Fizică. Iri ajutorul can- 
dtdațllor la concursul do ad
mitere).
In Jurul orei IS.C9 — Transmi

sie de la Stadionul „Republi
cii" : Marea adunare populară 
organizată la București cu pri
lejul sărbătoririi zilei de 1, Mal 
— ziua solidarității Internațio
nale a celor re muncesc. '

l 11.09 Stcp-cadru. l
' ..11.30 antreolo. coplUor — Him do- 1 
l cumentar Japonez.
' 18,93 Oameni șl fapte, 
i 19,19 Tragerea1 Loto.1 
’ 19,20 1M1 de seri. . ! . 
4 10.30 Telejurnal.

M,CO „Țărani sl mundiorl noi 
sintem" (HI). FUm TV reali
zat de Eugen Mândrie.

13,50 „Slavă patriei și parUdultll"
— program de dntece. 

91,03 Studioul arUstulul amator. 
_.2 ' 1 : : „Haina de

piele". Scenariul de Constan
tin Bana șl Dan Necșuiea.

M.&) Drumuri fn Istorie. „Viratele 
Herulul". Emisiune de Marla 
Preduț.

52,4.9 „î( do ore".

PROGRAMUL n

29,90 Film de animație pentru co- 
■ pl! : ,.r-- 

ternta.".
10,13 Teatru „ _

floare* de Paul Everac. 
gla : Andrei Blalcr.

51.19 Agendă
31.I.3 Scene celebre din opere, 

terpretează ansamblul Operei 
din Tlmlțoara-

51,43 viata economică a Capitalei. 
33.65 Film documentar : „Naviga

tori care dispar" — producție

ț
l

A
i SI,CU Studioul artiștii
1 11,10 Film artistic :

.V
*

\
ț
!

I

,Clne cate cei mal pu-

„Dlscurs psntra

(Agerpres)

- t a Studloulm „Aîex. Sahla". i
32,15 Dâns $ mutică de prelxiUh- }

! ’"e- . i dani.’ ț ■
1

Inaugurarea Muzeului Curtea 

de la Palatul voievodal
cinema

a AJtta-acară dansăm In familie ■ 
PATRIA - 10; isjo: 13; 17,45;
îs,», capitol — e: 1.LM: i3,c: 
ts: 18^0; 31. AURORA - S; U.1Ș; 
IM0I I5.«3; IBf SO,19.
«- Poloneza de Oghlnskl : VICTO
RIA - e.ta: L1.E); UJO; 19; 18.S3: 
W.49.
• Cercurile dragostei : LUMINĂ 
- 9; U; 13.13; 13,45; 18: S0.SJ.
a Felix șl Olllla : SCALA — »,» 
13: 1S,M; SO, GRIVTTA - 3; 12.35 
18; 19,2®. MIORIȚA - 9: 1110; 18 
19.30.
a Ultimul domiciliu cunoscut : 
LUCEAFĂRUL - 8.M1 11; 1130; 
10; IB.S3; 21, BUCUREȘTI — «.S3; 
11; 13^0; 1S;.UJ3; Sl. - .'sWHj 
a Program de desene animate 
pentru copil s DOINA — 10.
a l loarea-soarelul 4 DOINA

■■ ■ '■ J .' .' ■ ) > ’ .

Într-un cadru festiv. Joi s-a Inau- 
E Muzeul Curtea Veche de la 

ul voievodal, secție a Muzeului 
de Istorie a municipiului București. 
Situat Intr-un străvechi nucleu „de 
viață urbană românească, acest 0- 
bleciiv eultural-iurlstlc este realizat 
la Indlcațlilo conduceri! de partid și: 
de stat, ale tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. Cereetarilc și lucrările de 
restaurare. Întreprinse do un targ co
lectiv de arheologia Istorici, arhltecțl, 
artiști plastici șl constructor: cu înal
tă calif! au smuls pămlnlulul
mărturl], el, exlstenț® umane ce

. â? ’pulsaȘ locuri, neîntrerupt, '
aproape douâ milenii.

A 5fii7«U'‘,p'rezinta vizitatorilor. Jfntra 
altele, fragmente de vase și greutaji 
de mânură din secolul IV ; vălălud; 
din ■ lut din secolele VI-VII : relic
vele unei locuințe b! obiecte din te-

cotele X-XI ; ziduri ?i contraforturi \ 
ale cetății Bucureștilor din secolele t 
XIV-XV, construite dhi bolovani de * 
riu ; părți alo unor construcții ridl- » 
catb. de VIad Tapes,, Mircoa Ciobanu . 
șl Constantin Brincoveanu, In cadrul j 
Curții domnești ; teracote smălțuite, 1 
dale dlii piatră șl marmură, conducte ’ 
dc aducerea ape! șl de canalizare, u- l 
riolîe diverse, vase, o eolecțlo de pipe i 
(țin ceramică, bomijarde din piatră și1 1 
altele, descoperite cu prilejul lucră- l 
rilor de restaurare a Palatului voie- ’ 
vodal. -» ' ... . ..

a iPentru prima oară se rwiUzează, R 
f Capitala țarii.- vaiorif icariea: muzeișllqs 
.Ș a‘i unul monument, de mari. propoț-țiJ 

Edificiul reprezintă, o treime dln stfă 
vechea Curte domnească. In supra
față de 2 500 mp, sfială In cura de 
restaurare., ...

(Agerpres)

CÎW li t i S
rsJuț, b-r sjnoiw

Vernisajul Expoziției

arheologice

i cunoștințelor despre 
materială șl spirituală a

iu,..; '■ elț.-. .tțJ’tirD^i. - -<
România-film prezintă saptamîna viitoare pe. ecrane
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PRODUCȚIE A STUDIOURILOR IUGOSLAVE. REGIA : MILUTIN KOSOVAC. CU : JANE BIRKIN. SERGE GÂINSBOURG 
SPELA ROZIN, DINA RUtlC, MIRA NIKOLIC

Este un adevăr axiomatic faptul-că 
Întotdeauna școala s făcut. lnlr-o mă
sură sau alta, atll instrucție, cit jl 
educație, că Invățărnipiul nostru a 
adus și In prima etapă a construcției 
socialiste o contribuita deosebită la 
formarea In spirit comunist a tine
rei generalii, in prezent. In țoiMiiți- 
lle noii etape a evoluției eodetățil 
noastre, misiunea școlii crește, dobân
dește somniflcațll noi, superioare. 
Dispunem, astăzi nu numai de o 
definire clară, științifică a .socie
tății pe caro o făurim, dar și de o 
conturare a profilului omului pe cara 
li formăm in aceiiștă perioadă, pe caro 
trebuie îfl-1 forniăm In anii-de școa
lă: omul multilateral dezvoltat. In 
ct direcții acționăm pentru a realiza 
acest țel educativ șl social-politic 
major, pentru care sintem răspunză
tori In fața întregii noastre societăți 1

Se știe că, In viziunea tradițională, 
sistemul do Invățămlnt a fost con
ceput șl organizat astfel Incit mul
tă vreme școala a avut drept scop 
doar pregătirea generală a tlnăruiui. 
In Ump ce formarea iul profesională 
era considerată obiectivul practicii di
recte in producție, tar mal tlrzlu șl 
al unui Invățămlnt specializat. Ca 
urmare, s-a ajuns la o separare a 
teoriei de practică In cadrul sis
temului de fnvățămlrtt E ușor 
de înțeles că societatea ‘ noastră 
actuală sl. mnl ales, cea viitoare 
nu se mal pol Urnita In r vechile 
structuri ale invflțămintulul -Trebuie 
«ă ținem geanta că tinerii care se află 
astăzi ne băncile școlii vor munci 
efectiv plnă in deceniile al doilea și 
a! treilea ale secolului viitoi șl de 
aceea alntem datori «ă-l Înarmăm cu 
esența tezaurului de cunoșllnte pe 
care Ie-a acumulat omenirea In suc
cesiunea generațiilor, cu deprinderea 
de a-și însuși în permanență. si 
după terminarea studiilor, ceea cp, 
aduc nou-cultura, silința șl tehnica 
In evoluția lor neîncetată Planul 
de Invfllămlnt al liceului ds cultură 
generală, bunăoară, care se va aplica 
Integral inceplnd cu anul' școlar 
1&Î2—1973. a fost elaborat in lumina 
acestor cerințe sl urmărește să asigu
re o cft mal completă oreaătlre atli 
elevilor care studiază In cadrul sec
ției reale, cit șl celor de la secția 
umanistă. Este necesar însă ca.

rea Invățfimlntulu!, liceul nostru anii trecuți șl destul absolvenți care
a dobindlt o experiență consl- deveneau „întreținuUi" familiilor, rc-

rderabllâ fn pregătirea nractieă pălind de mai multe ori concursul
a elevilor. în anii, ce vin. nb- pentru admiterea in facullato. Iar
solvențil vor fi atestați pentru orac- numărul acelora care ac încadrau In
tlcarca unor profaali In domeniul toh- producție era redus. Promoția anului
nJcll de calcul electronic,; mecanicii 1071. mențin!nd. ca șl cele anterloa-

același sens, «ă fie elaborate' șl noile 
programe șl manuale școlare pentru 
că. din păcate, cele pe care le avem 
astăzi la Indemlnă suferă încă de 
maladia enciclopedismului, denotă de 
multe ori o preluare neseleciivă șl 
adesea necritlcă a realizărilor aciua- ™... ------- ----------v.
lei revoluții tehnlco-șLUntlflce. fie auto, aparatelor electrice de măsură re, la un ’nivel _ ridicat' procentul de 
cramponează încă do cunoștințe Inve- și control, steno-dactllograflel. blhlio- 
chlte. nefolositoare. t-----— . i»±

a pregătiră 
tehnice a elevilor

* , . i! " . 11 ' ' ; •

' j L ; ■■ . '
ctomeni! Iii care &e desfășoară activi
tatea tehnico-productiva a elevilor 
noștri (In 1 atcllerc-școalfl specializate 
șau djrecllln unități de producție).

Experiența liceului „Ion Neculce" 
confirma Intru iotul aprecierea se
cretarului general al oarildulul. potri
vit cflrela activitatea tehnică produc
tiva a tlneretulu) școlar, departe de 
a însemna o degradare a Invătămîn- 
tulul. cum țe temeau unii. înseamnă 
In fapH o pregătire temeinică &?niru 
viata, hluiîndu-î tje absolvenți- fie 
pentru o mal bună reușita In lhv&ta- 
mlntul Bupertor fie pentru încadra
rea directa In producție Cunoscut 
pentru foarte bunele rezultate do- 
blndlte In mod constant !n ce pri
vește reușita absolvenților In învâta- 
mlntul superior, liceul nostru avea In

Astăzi, in tnvfițămlntul nostru de 
toate gradele, teoria 51 practica re
prezintă un toi unitar, o unitate dia
lectică capabilă să asigure pregătirea 
tineretului In vederea însușirii sl 
practicării unei profesii. Aceasta se 
realizează prin creotea atellerelor- 
șroalâ șl Prin participarea directă a 
elevilor și sîudentllor la producția de 
bunuri materiale, nrin deplasarea 
procesului de Invătămlnl din sălile de 
clasă către laboratoare sl cabinele, 
prin participarea tinerelului studios 
la munca patriotică, oe șantierele 
construcției socialiste ele.. în cali
tate de scoală de bază, in care Mi
nisterul Educației șl învfițămlntulul 
?l Institutul de cercetări pedagogice 
organizează studii șl experimente 
menite să contribuie la perfecțtonâ-

admiși în lnvâ|ămlntul superior șl in 
școli poutllceale, se remarcă insă in 
mod deosebit prin faptul că, pentru 
prima data in Istoria liceului, ,23.lt 
In sulă dintre absolvenții săi ,s-au în
cadrat direct In producție. In meacril 
apropiate dc cele pe care le-au prac
ticat in cei patru ani de studii liceale, 

întreaga flciivliato de formare a 
omului multilateral dezvoltat, eu o 
înalta conștiință <;oc!sil!?;lfl. trebuie să 
se realizeze pe baza concepției știin
țifice despre lume și viață — mate
rialismul dialectic șl Istoric, pe baza 
ideologiei marxtat-lenlnlste. Iî re
vine școlii misiunea de înaltă răs
pundere de a înarma tineretul cu a- 
ceaslă concepție. Fără Îndoială, re
editata măsuri luate In vederea per
fecționării predări! științelor sociale, 
creșterea ponderii lor In noul plan 
de lnvățflmlnt; eșalonarea lor pe toa
tă durata studiilor liceale (In școala 

■ generală Inceplnd In clasa o Vl-a).
crearea cabinetelor speclalîrate de 
studiu In toate liceele vor determina 
o îmbunătățire subsuintlalfl a predă
ri! științelor sociale șl o sporire a In
fluențe! lor formațiv-educatlve. In 
liceul nostru, bunăoară, am organizat 
cabinele de filozofie. Istoria României, 
Istorie universală, un cabinet de eco
nomie politică. Folosite permanent 
atit pentru predare, cit șl pentru ac
tivitatea cercurilor de specialitate, 
pentru lnVățămlhtul politic U.T.C.. 
pent.-u meditații sl consultam, acestea 

jlsl dovedesc practic utlîllnlen în ncce- 
sîblllzarea lecțiilor. In legarea lor mnl 
directă, mal concretă cu practica so- 
ciaî-lslorică. cu viata politică o tării 
noastre

Pe aceste căi. cit sl nrin mu'llota- 
le mUloace formntlve de care d'.rou- 
ne. sconla noate șl trebuie «fi eontrij 
bule activ ta educația comunlriă a ti
nerelului. 1a nregfitlroa «a .temeinică 
pentru o activitate roctalfl utilă

Prof, emerit Ion DRAGU 
directorul liceului „Ion Neculce” 
București

Muzeu! de artă al Republicii Socia
liste România găzduiește, Inceplnd de' 
Joi, Expoziția arheologică „llllri și 
daci";'.organizată de Muzeul de-Isto
rie al Transilvaniei ’ din ..Cluj șl. Mu
zeul național din Belgrad. Expoziția 
Înfățișează, In mod complex, dezvol
tarea Isiorico-soclalâ n popoarelor 
clac șl iillr. plnfl In epoca romanică;; 
Cele aproape (IM do exponate — u- 
nele dintre ele de o remarcabilă va
loare artistică — selecționata din 
peste ț0 de muzee din România șl 
Iugoslavia. Ilustrează evoluția unel
telor șl a armelor, progresul diverse
lor meșteșuguri, relațiile dintre cele 
două popoare șl Influențele lor reci
proce. negoțul șl contactele culturale 
cu lumea greeâ-romanâ, manifestă
rile diverse ale culturii spirituale, 
continuitatea elementului dacic, sl a 
celui illlrlc sub’ dominația romanilor.

La vernisaj au participai Ion.Dodii 
Bălan, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii șl Educației Socialiste, func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. Istorici, arheologi, 
alți oameni de știință șl cultură, un 
numeros public,

Au fost de fata !«• Njegovan. am
basadorul Iugoslavie! la București, și 
membri oi ambasadei. .,

Erau.»de aj-emenea, prszențl șefi de 
misiuni diplomatice acreditați ta 
București și membri al corpului di
plomatic..

în alocuțiunile rostite cu acest pri
lej, conf. univ. dr. Hadrian Dalcovi- 
ciu. director adjunct al Muzeului de 
istorie al Transilvaniei din Cluj, șl 
Draga Garnșonln, consilier științific 
ia Muzeul național din Belgrad, au 
relevat importanța expoziției pontra 
aprofundarea cmwșllnțelor despre 
civilizația materială și spirituală a 
color douâ ^popoare anllee din Bud- 
eslul Europei. S-a subliniat, de-ase
menea. faptul c& organizarea expozi
ție! se înscrie pe linia dezvuliâri! șl 
lntarlrli prietenie! șl colaborării din
tre popoarele român șl iugoslav.

*
Cu prilejul deschiderii expoziției. 

Consiliul Culturi! șl Educației Socia
liste a oferit un dejun, iar ambasa
dorul. Iso Njegovan a ofe-lt un coc
teil

(Agerpres)

FEROV
'îD,4.1

o Lampa Iul Aladln — ®—18,35 In 
continuare,; Program do filma 
documentare — M.19 : TIMPURI 
NOI.
a Marea dragoste s CENTRAL —

11,»; 13,49; 1S; lăis; £0,33.
ELSIOR - 0,19; II.W: 13,«; l
18,19; :3,3?, MODERN - 0; 1
; 13.30; ÎS; 18.19; 83.». t

a Puterea șl Adevărul 1' FEREN- > 
TARI - 13JS; 1». POPULAR‘i’ A 
15.33; 10. : ’

Evadare din Planeta maimuțe- i 
or t MELODIA - 8: 11,19; 13,33; ,’ 

18; 16,33; 83,43, GLORIA - 8: 11.13; 
13.33; ÎS; 18.19: W.Z5.
a Profesoral Fabre — 19; 15; 14, 
FrațU Marx In Vesi — 1S; 10, Un- 
colu — MJO : CINEMATECA (sala

■ Pentru că se Iubesc : GtULE
— 19.45: 18; te. 15. ARTA - 19 
10; 30.39.
e Pădurea pierdută t PACEA 
19.43; 18; 20,19. MUNCA - 19;
șa, ...
a Steaua Sudului : DACIA —

i 11.13; U.S); te: 18,19: SJ.JC, LIRA 
ț — 13,30; 18; S0J9. FLOREASGA —
1 13,53; 18; ».»3. |
1 a Sacro ți Vanzetti i DRUMUL 
l SARU t- 19,313; 18: 20.15.
! a A iu uri l-am condamnat pe top 
l (a moarte i CIUNG AȘI — 19,33: 
•18: S3.19.

a Fericit cel caro, ea UUse™, s 
HUCEGI - 19.45: 18: 19.19.
a Plrosmanl s COSMOS — 18; 18:
ffl. 1 - . . !
a Micul scăldălor i UNIREA — 
13.30; IB; Î5.19. V1TAN - 19,35; 
17.43; 39, ILAIIOVA - 13J3; II; 
83.13.
a Jungla Xanoo s LAROMUT 
13^3: I7.M: I0J3.
a Mary Poppins 1 TOMIS — 
12,33; 10; îe.M. FLAMURA - 
1LM: 16; 19.33
a B. D. la munte ?l la mare ;
PROGRESUL L 1W8: jg, N,ț5. 
a Adio, domnule Chips : VOLGA
- 0.13: ia; ie; 18.83.

Cu prilejul deschiderii la Bucwești 
a expoziției de arta Italiană „Secolul 
de aur al picturii napolitane", amba
sadorul Italiei, Nlccolo Moscato, a o- 
ferlt, joi seara, o recepție. Au parti
cipat Ion Dodu Bălan,, vicepreședinte 
al Consiliului Culturii șl Educației 
Socialiste.’ Mlhnea Gheorghiu, pr lm- 
vlcepreședlnta al I.R.R.C.S.. funcțio-

nari superiori din Consiliul Culturii 
5l Educației Socialiste 51 Ministerul 
Afacerilor Externe, oameni de cul
turii ți artă. A fost prezent. de ase
menea. RaffneLlo Cama, directorul 
Muzeului „Capo dl Monte", din Nea- 
pole, care a luat parlo la vernlsijul 
expoziție i.

(Agerpres)

Seară culturală olandeză
Institutul Român pentru Relațiile 

Culturale cu Străinătatea a organizat 
joi In Capitală o seară, culturală cu 
prilejul apropiatei, sărbători naționale 
a Olandei

După cu viatul de deschidere rostit 
de Ortav Llvozoanu. vicepreședinte al 
I.R.R.C.S.. prof. univ. Marcel Breazu 
a prezentat aspecte dintr-o călătoria 
făcută pe un Itinerar olandez. Pro
gramul serii s-a Încheiat cu o pro-

ț 

î

i
l

.■... 1

i

*

V
*

A S.

1 a Teatrul 
’ Cafea V!cl
1 rios —
’ a Teal

lecție de filme documentare, 
ducțll ale studiourilor olandeze.

La manifestare au parilclpnt-func- 
țlonarl superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale 
vieții culturale, ziariști, un numeros 
public.

Au fost prezent! Pleter Vecckcn 
Putman-Cramer, ambasadorul' Olan
dei la București, șl membri al amba
sadei.

(Agerpres);

a Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Roniăn) : 
Concert almfonlc. Dirijor : Mlrcea 

' C'ristescu — î® p
o Conservatorul dc muzică „Ci- 
prlao Porumtiescu" (gala George 
Șnescu) : Muzică de cameră in 
Interpretarea ansamblului de au- 
flitorl. Dirijor : Emil Ulcica — M. 
a Opera remănă : Travlala — 
10,30. -
a Teatrul dc operetă : Contele de 
Luxemburg — W.M.
• Teatrul Național „L L. Cara- 
glalc" (aala Comedia) : Travesti — 
m; (salo Studio) ; Dulcea pasăre 
a tinereții — &5.
a Teatrul „A. Davlla" din Pitești 
(în sala Teatrului de comedie) : 
Vulpea șl strugurii — S3;
B Teatral „Lucia Sturdza Bu
la r.dra" (gala din M. Schitu Mă- . 
gureanu) : Recital suapnut de
orchestra „Sfinx* — s®.
a Teatrul Mic î Vicleniile tul
Seapln — 19.ri

Teatrul „C L Noltara" (sala 
lagheru) : Adio Charlie — 18,»;

(sala Studio) : Sora cea marc 
— S3. - ,

I „Țăndărică- (aala 
...itca Victoriei) : Elefănielul

-17.
o Teatru) „ton Creangă" : Snoave 

l cu măști — 16
’ a Studioul I.Ă.T.C. „L I... Cara- 

glale" : Neînțelegerea — W.
a Teairul dc revistă șl comedie 
„Ion Vasllexcurt : Clnleeele fan
toșei - tSJO.
a Teatral sntlrfc-muzlcal „C. Tă- 
Mse* (Mia .Savoy) : Blmblrlcă — 
115,30;; (sala din Calea Victorieir nr. 
1"4> : Șl femeile Joacă fotbal — 
I ?.?5.
a AMamblul artistic „Rapsodia 
romans'" : Ghiocel... mărgăritare
- L«M.
a Circul uucureșil : Inter-drcus
— premieră - 10,3a
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PRIMIRE LA C C. AL P.C.R.
General A.R.L.U.S., a făcut o vizită 
de prietenie in țara noastră, fi

La primire, care s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, prietenească, a 
participat tovarășul Octav Llvezcanu, 

in Biroul Consiliului General 
A.R.LU.S.

A fost de față V. I. Drozdenko,;'am
basadorul Ij.li.S.S. la București.

: \ fi ' fi.Vfi-fiî.fi "fiA
în aceeași zi, delegația a părfeit 

Capitala, îndreptîndu-se spre patrie.
a ,n |H|'

guvernatorului orașului Tokio 
cu reprezentanții presei

1
Guvernatorul orașului ToStlo, Ilyo- 

k:c!ii Mlnoba. a avut, joi Ja amiază, 
o intijnlre cu reprezentant! al Dre
sai centrale, ai „Agerpres*. Radfote- 
lavMunlt, corespondenți alfi nrescl 
străine ®i ziariști iaponcri. prezențl 
in tara noastră cu prilejul vizite! 
delegației capitalei nipone. La începu
tul conferințe!, de presă guvernato
rul orașului Tokio a prezentat Ini
țiativa sa privind convocarea, uhcl 
conferințe a reprezentanților unora 
din măriile orașe ale lumii, care au 
de Înfruntat probleme comune, ur- 
mind, ca. ulterior, să f’.c constituită 
o Ltgft a orașelor lumii.

Reterindu-®® în vizita făcută la 
București, domnul Mlnobe s!-a ex
primat satisfacția de a f: foni nri- 
mlt de președintele Ceausescu, a că
rui preocunare Dontru problemele ca- 

-..................

Joi dimineața, tovarășul Iosif Banc, 
membru supleant’al Comitat uit" Exe-., 
cutlv, secretar a! C.C. al P.CJL, a pri
mit delegația de activiști al filialei 
Asoddțid de .-prieteate.-.-j-soylețo-ro-,._____________________________
mână din R. S. S. Letonă, condusă vicepreședinta al T.R.R.C.S., membru 
do tovarășul Ramnn Gcbart Gcberio- 
vicl, merribru ol Prezidiului Asocia
ției letone de prietenie și legături cul
turale cu străină taiea, președintele 
Uniunii Compozitorilor din R. S. S. 
Latonâ, care, la Invitația Consiliului

j

Plecarea reprezentantului P.C.R. la Congresul 
Partidului Socialist Popular din Danemarca
Joi dimineața a plecat la Copen

haga tovarășul Miu Dobrescu. mem
bru supleant al Comitetului Executiv 
al Comitatului, Central al Partidului 
Comuntat Român, cârc va asista la 
lucrările Cohifresulu!1 Partidului So
cialist Popular din Danemarca.

■ . '. fl . ■__________
Vizite sie oaspeților de peste hotare

La plecare, pe aeroportul Olopanl, 
erau prezenU tovarășul'' Miron Con- 
slanlinesai, membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.,, 
activiști de partid.- ■' .......

(Agerpres)

i■ -..r; ■ !
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M

pit,/ el , Românie! este remarcabilă. 
Sj.1 .' deosebire de Tokip. care este un 
oraș numai din fler-boton sl asfalt, 
a subliniat guvornaibrul, Bucurestiul 
este un oraș înverzit, cu multa 
parcuri, cu cer albastru sl aor curat, 
in continuare oaspetele g-a pronun

țat pentru dezvoltarea contactelor 
Intre reprezentanții muniriDallt&ților 
din Tokio ®i București,’ considerlnd 
că schimbul de experiență în dife
rite probleme cu care Sfat confrun
tate orașele lumii contemporane 
poate fi deosebit de util pentru gă
sirea unor soiuțil adecvate. „Cu loa-

Hxdal-polltlce diferite, a spus gu- țțv Mnn «-v 4 ■ I .. .. IM» ® w» —> AS n
lor două țări a cunoscut un ritm de

blcmele cu care are1 de luptat Tokio 
provin, după părerea mea; do Ia a- 
cust ritm do creștere extrem de ra
pid. Dar Bucurestiul. deși este ca
pitala unei țări care se dezvoltă In
tr-un ritm extrem de susținut, are 
condiții pentru a evita dificultățile 
întâmpinate de alte orașe mari.

*
In după-amlaza zile! de țol. gu

vernatorul orașului Tokio. Ryokiehl 
Minobe. și persoanele oficiale care 11 
Însoțesc au făcut o vizită la Muzeul 
Satului din Capitală.

1

te că Japonia și România au stateme----------------- -Hi»_ Ii _ ------ ^.._
.. VHJ1XZ4 l t* nsji/sjua —

vernatoral; economia națională a ce-

creștere deosebit de intens : o-. jnro-
t 
{ 
f I

(Agerpres)

•-

ministru al
J B.k-rejr-.- __ _ a. ...a .. .....4.» . "j L j J «4| g.jgȘj & Jj* # ‘ Jl 'V r

pentru Economia șl Administrația 
Itocalfi.

După-amlază primul ministru al 
Landului Sur a vizitat cartiere do 
locuințe ale orașului, monumente 
de artă și istorico din localitate, pre
cum și noile obiective turistica din 
această parte a țării.

Scara, ta saloanele restaurantului 
Carpațl, președintele Comitetuluî 
Executiv al Consiliului popular ju
dețean a oferit un dineu ta cinstea 
primului ministru al Landului Sanr. 

(Agerpres) 
—.........—;------ L_ «
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Delegația Comisiei de afaceri externe 
a Mcdjilisiilui din Turcia

UI, inte-o ‘vlzitâ1' In țara noastră, a vizitat principalele sec|li ale
itațlâ Comisiei pentru Politică dernului grup industria] da

Joi, primul ministru al Landului 
Saar din R. F. a. Germaniei, Franz 
Josef ROder. care so află in țara, 
noastră ta invitația Comitetului da 
Stal pentru Economia și Adminis
trația Locală. a «Mit Ja Brașov.

în cursul zilei, oaspetele a avut 
o întrevedere, la eedlul Consiliului 
popular al Județului, cu Constantin 
Drtgan, 
populari

președintele Consiliului 
La Întrevedere au luat 

parte Andrei .Păcurarii, prlm-vlee- 
președlnlc al Comitetului de Stat

-
i=?w | I

O’

Cu prilejul șefei die® 40-^
o V o n n oaniversari a Armatei

** ■ 4 r; *'

Sg

Plenara C. C.
iU.G.al P. S>.

«k 'PopulâW Coreene
Demonstrație festivă la Phenian

’P
K

i

PLECAREA DEFINIȚIA’A
A AMBASADORULUI GRECIEI

■Iot dimineața a părăsit definitiv 
Republica Socialistă România Jean 
Ch. Camb'otis. ambasadorul extraor
dinar s! plenipotențiar al Greciei. ■

4r
Joi după-amtază, la sediul AsxxSa-

țlel do ! drept internațlosMj și retajll 
Intemațlotwîe. prof. Walter Bccon do 
la UnlyerBltataa Denver (Statele 
Unite) a prezentat o conferință cu 
tema „Titulescu șl sistemul de alian
țe", în care a scos in evidență în
semnătatea activității marelui om de 
6tat șl diplomat.

(Agcirpres)

■
Afiatii

ta invita;,_____ ...____ _ ........______
Exterină a M.A.N., delegația Comi
siei de Afacerii Externe a MedjlUsu- 
luî din Turcie o tăcut, joi, o călă
torie la județul Prahova. în cursul 
dimineții, parlamentarii ‘.urc! au avut 
o convorbire ta sediul Consiliului 
popular al Județului cu Iile CIșu, pre
ședintele Consiliului popular al jude
țului Prahova, deputat In M.A.N

1
mo

dermuul grup industrial da petro
chimie de la Brazi, tn aceeași zi, oas
peții au tăcut o vizită la Muzeul 
,.Pelcș“ din Sauna șl au vizitat stațiu
nile turistice de pc Valea Prahovei.

Scara, parlamentarii tarei, însoțiți 
de Sianclu Stolan, membru ai Comi
siei pentru Politică Externă a Marii 
Adunări Naționale, au sosit la Brașov.

(Agerprea)
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ÎN JUDEȚUL BACĂU

Mi unități prestatoare 
de servicii către populație

La Agăș. Izvorul Berhecîului. fl construite el date în exnloa-
'Orbenl, Buhocl și ta alte M do taro noi hale de producție, cu
localități din județul Bacău, au o suprafață do peste 1000 m.p.
fos* dato în foloslnțâ tn ace^l în 16 EocallUW d’n iudei vor n
an. no! unități prestatoare de Înființate in acest an centre de
servicii către populație. La ora răcoritoare, iar ta Molnești. Ba-
actuală, ta satele și comunele cău și Sascut vor ti organizate
județului funcționează, sub eal- unități pentru desfacerea pro-
da ©ooperațlei de consum, a- duselor realizate de lucrătorii 
proape 709 do secții, ateliere de din cooperație. .
producție sl unități prestatoare Pe Iîngă satisfacerea cerlnțe- 
de servicii. Aproape in flecare., lor mereu weMtadc alo dopu- 
localitate s-aU Inflintaf’. secții /InțieL aceste unități îsl aduc o 

r de‘ t-lcotale. ciz.m5r.io. croitoriei .contribuție importantă la : com- 
'â?L^cat 1Xw:
cut, Dărmăneșli. Hăcăeiunl Bl timn vremi?, bunăoară, au fost
In alte comune, oftate in plin realizate, in seria, nu mai ou ta
p’-oom de urbanizare nu fost de 41 do produse de confecții.
Înființate cite 20—30 asemenea tricot ale. blănuri si moMU.
unitati. Fină la sflrșlta! anului Pentru anul aresta, unități e 
vor mal fl înființate 50 de hol Industriale șl prestatoare de 
unități. De menționat că 00 lîn- servicii din ludețul Bacău au

* fîă flecare cooperaUvâ./de con- de realizat o oroducțle cu 16.4
• r.::n vor fl organizate sedii de "'•R 
‘ construcții, care vor executa

obiectivele de Investiții cuprin
se în planul comune!. La Podul 
Turcului. Mcăclunl și Dărmă- 
nești vor fl date In curfnd In 
folosință noi șl moderne mi
cro-complex®. !ar la Dttmte- 
neșfl. Ghlmeș si Ardeonni vor

la sulă mai mare față de cea 
obținută în anul trecut. Reall- 
zfirlle din primele patru luni 
constituie o garanUe a Îndepli
nirii șl depășirii tuturor preve
derilor de olan.

Gheorțjhe BALTA .
corespondentul „Sdnteii*

PHENIAN 27. — Trimisul special 
Agerpre.4. I. Gâlaîeanu. transmite : 
Pe stadionul din Phenian a avut, loc 
demonstrația de masă „Sub steagul 
Partidului Muncii din Coreea0, orga
nizată cu prilejul, cele! de-a 40-a a- 
nlveraări a creării Armatei populare 
șl In ctnslea delegațiilor militare 
străine.

In tribuna oficială au luat Ioc con
ducătorii de partid șl de stat coreeni, 
in frunte cu Kim Ir Sen. secretarul 
genera] al C.C. al Partidului Muncii 
din Coreea, președintele Cabinetului 
de Mlnl-irt. Era prttariri Nsrsd™ 
Sianuk. șeful stalului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit 
al Cambodgtal. Au asistat de aseme
nea, tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C, al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului do Stat, 
conducătorul delegației guvernamen
tale militare româno, precum șl șefi

tn. ■

Agerpres. I. Gâiațeapu. țransmlce :

demona?rația deu ma&ă ..Sub sUasul

torcea, președintele Cabinetului 
Elnlșirl. Era prezent ■ Norodom 

ink, "șeful -

al celorlalte delegații guvernamenta
le Șl militare străine invitate la festi
vități. în tribune se aflau zeal de mil 
de oameni ai muncii.

După ce reprezentanți ai diferite
lor provincii $1 al organizațiilor ob
ștești din R.P.D. Coreeană au in- 
minat tovarășului Kim Ir Sen scri
sori de felicitare si angajamente do 
a Înfăptui politica partidului, pe ga
zon ii-a;: euecedat, timp de două ore 
și jumătate, peste treizeci de mU do 
tineri, care, in acordurile muzicii, au 
redat episoade din lupta de eliberare 
națională șl de apărare a patriei Im-„ 
potriva agresiunii americane, aspecte 
din munca de reconstrucție a tării, de 
refacere și dezvoltare a economici 
naționale, din viata fericită a tinere! 
generații In ani! eoclnllamulul.

Seara, prințul Norodom Stanul? a 
oferit o recepție In cinstea delega
țiilor guvernamentale șl 
străine.

BERLIN 27 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că Joi-s-a deschis cea 
de-a dncea Plenară o Comitetului 
Central al Partidului Socialist Unit 
din Gemuinta. Erich Honecker, prim- 
sccrctar al C.C. al P.S.U.G.. a pre
zentai un raport cii privire la „Noi 
măsuri de Înfăptuire a proaramuhu 
social-politic al Congresului al VIII- 
lea ai P.S.U.G.“, ?

Raportul Biroului' Politic al GC. al 
P.S.U.G. a fost prezehtat de Gerhard , 
Grunebarg. membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. ol P.S.U.G. Au 
urmat discuții pa marginea celor 
două rapoarte.

Lucrările plenarei continuă.

;■

miliare

guvernamentale militare române
Delegația guvernamentală milita

ră română a depus miercuri coroane 
de flori ta monumentul. eroilor Ar
matei Populare 'Cpreene. ta Monu
mentul eliberării și la Monumentul

*1!

prieteniei. Au foat de fală reprezen
tanți al conducerii Ministerului A- 
părăril Naționale, generali și ofițeri 
superiori, ambasadorul sovietic 
ambasadorul chinez.

ivremea
* 
ț

GalJ|

I

; ■ \ ■ - - 4 '
Ieri ta țară : Vremea s-n menținut 

rece. Ceru! a fost acoperit, exceu- 
tind sudul ș! estul Moldovei gi. lo
cal. sudul Olteniei, unde temporar 
a devenit variabil. Au căzut ploi 
temporare si sub formă de aversa ta 
Maramureș. Crișana, Transilvania si 
Oltenia și locale In Moldova gi Mun
tenia. în zona de munte s-a semna
lat lapovlță șl ninsoare. Vîntul a su
flat ștab plnă la potrivit. La ora 14 
temperatura aerului oscila intre 3 
grade ta Turda, Petroșani și Cimpu- 
lung Muscel sl 14 grade la lUrșovo.

La București : Vremea a-a menținut 
rece. Cerul a fost mei muit acxxxt- 
rtt șl a plouat slab. Vîntul a suflat 
stab nirta ta potrivit Temperatura 
maximă a fost de 11 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
29, 30 aprilie șl 1 mal. Io Iară : Vre
me în curs do tncăizlre. Cerul va fi 
schimbător. Vor cădea ploi locale, 
sub formă de nverec. mal ale» în 
cursul după-amiezelor. Vint potrivit. 
Temperaturile minime vor fl cuprin
se Intre 4 șl 14 grade. Izolat mal co- 
borîte ta începutul Intervalului, iar 
maximele intre 14 si 24 de grade. 
La munte, ta înălțimi do paste 1 7OT 
m. tapoviih și ninsoare. Pe alocuri 
m va semnala ceață. La București: 
Vrcmo in curs de încălzire. Cerul 
va fi schimbător. Vor cădea ploi 
scurtă durată. Vlnt potrivit. Tempe
ratura ta creștere ușoară.

O cuvîntare a Sen

Hotăriri adoptate 
de Adunarea Populară 

a R. P. Bulgaria
SOFIA”27 — Corc7;x>:x!er.!t.fl Ager- 

pres, C. Amnrițel. transmite : Joi au 
luat ntlrșlt la Sofii' lucrările celei 
de-a treia sudurii a Adunării Popu
lare a RJ’. Bulgaria.

în ultima zl a lucrărilor, deputății 
au aprobat propunerile făcuta de 
grupurile parlamentare ale P.C. Bul
gar șl Uniunii Populare Agrare Bul
gare privind eliberarea lui Gheorghi 
Traîkov din funcția de președinta al 
Adunării Populare, in legătură cu ale
gerea Iul ca președinte al Consiliului 
Național al Frontului Patriei, precum 
șl eliberarea din funcții a vJcepreșe- 
dlnUlor Adunării Populare, Roza Ko- 
ritarova și Gheorglil KuJLÎșev, car® 
primesc alte însărcinări.

Președinte al Adunării Populare a 
fost ales Vladimir Bonev. Mîlko Ta- 
rabanov a fost desemnat prim-vlcc- 
președinte al Adunării Populare, tar 
Nikolai Ghimrghlev — vicepreședinte.

In vederea stabilirii 'unei legături 
mal atrinse Intre Consiliul de Stat ți 
Consiliul National nl Frontului Pa
triei, Adunarea Populară a aprobat 
propunerea făcută de Todor Jlvkov, 
președintele Consiliului de Stat, pri
vind alegerea lui. Gheorghi Traikov 

prtm-vlcopreședlnte al 
Stat.

»
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Se dezvolta industria locala «

In funcția de i i 
Consiliului de Stat

PHENIAN 27 (Agerpres). — Cu 
prilejui recepției oferite ta Phenian 
de Norodom Stanuk. șeful statului 
cambodgian. în cinstea celal ( de-a 
doua aniversări a conferințe! la ni
vel înalt a popoarelor Indochinezc. 
Kim Ir Sen. . secretar general al 
C.C. al Partidului Muncii din Co
reea. președintele Cabinetului de 
Miniștri, n rostii o cuvîntare. El a 
scos ta evidenta importantele suc
cese repurtata de cele trei netware 
în lupta lor pentru libertate națio- 
nalfl. apreciind, totodată, că evoluția 
situației din Indochina în ultimii doi 
anî a demonstrat imnorîanta decta-

chlneze.
Arăllnd că R.P.D. Coreeană se 

pronunță pentru' încetarea imediată 
a actelor de extindere a războiului 
din partea Statelor Unite. Kim Ir 
Sen a reafirmat sprijinul guvernului 
R.P.D. Coreene pentru reglementa
rea problemei vietnameze ne baza 
soluției In șapte nunele promisă de 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
ai Republicii Vietnamului de Sud. 
pentru soluționarea rituaitelj din 
Combodgia in conformitate cu da-

clarația publicată la 
de Norodom Sianuk.

23 martie 1970 
_____ p__ ____-___șeful statului 

cambodgian, si eu programul politic 
ai Frontului Unit Național ol Cam- 
bodglei. precum șl pentru rezolvarea 
problemei taotlene pe baza «opune
rilor Frontului patriotic laoțian din 
0 martie 1970, pornlndu-se de ta si
tuația act'oală din Laos.

în continuare. Kim Ir Sen a spus : 
„Astăzi situația generală in țara 
noastră ea schimbă și <«? dezvoltă 
constant in detrimentul imnerinlts- 
mulu! american și al marionetelor 
sale și in favoarea revoluției noas- 

___ tre. In condițiile In care tortele so- 
.rației.comune, adoptate de conferim- udaUsmuluL ale., mișcării. jnunclto- 
ța I&riffvB'InaU a popoarelor lhdpi''? t^tL ale’ mTOlării' de SUborafe hațib^-.-

Ședința
Seimului
polonez

VARȘOVIA 27 — Corespondentul 
Agerpres, I. Dumlirăscu, transmite : 

.jSeimu* polonez a-n întrunit joi In 
prezența conducătorilor de partid 81 
de stat, în frunte cu E. Gierek. 
H. Jablonski, P. Jaroszewlcz. -| |

M. Jaglelski, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, președinte]'? 
Comisie! de planificare, a prezentat 
proiectul guvamamental de hotarf- 
rc a Seimului R.P. Polone privind 
planul cincinal da dezvoltare soctnl- 
(•«Ktomlcă a țării în perioada 1971— 
1973. , il .

în cadrul aceleiași ședințe. St. 
Oîszowskl. ministrul afacerilor ex
terne. a prezentat o informare tn 
legătură cu ratificarea tratatului Ir<- 
ehelat intre Polonia.si R.F. a Ger
maniei. El a relevat importanta po
litică deosebita a problemei ratifi
cării respectivului tratat Vorbitorul 
a precizat că tratatul creează o sar>- 
să tatorieă de edificare a relațiilor 
dintre Polonia sl R.F. a Germaniei 
pn o nouă bază. ..Aș vrea să subli
niez cu toată târla, a spus el. că tra
tatul constituie singură platformă 
posibilă de acceptat pentru relațiile 
noaslro cu R.F. a Germanici".

a județului Covasnu j
alte întreprinderi republicane șl i
locale din județ. In prezent, se ’
află in construcție o nouă secție l 
aparțlnlnd I.T.L. „Mobila* ți o ’
modernă hală metalurgică a In- ț 
treprindoril de Industrie locală 
din Tirgu Secuiesc. Ca urmare 
a modernizărilor ți extinderilor 
efectuate. întreprinderile de in
dustrie locală ale Județului Co- 
vasna voit introduce in fabricație 
In acest an peste IOT de noi 
produse cu multiple Întrebuin
țări in diferite sectoare econo
mica ți in gosjxKlârllle cetățeni
lor.

fi............................................. .....

SE. , GIir.OllGHE (corespon
dentul „Selrilcll”, TflniOri Grza).

■14?

Trecind printr-un amplu 'proces 
de modernizare șl extindere, In- 

a județului 
îmbogățit zestrea 

_.. Aid au' Intrat
i funcțiune. în ultimul timp; i
! stații moderne de îmbutallalI 
L

duslrla locală a Județului Co- 
vasna și-a îmbogățit zestrea cu 
no! un!lăți. Aici au Intrat ta 
-............... . ’ două
____ SMKT,.— - - - .. ...........................minerale aparUnind întreprin
derii .,Spicul" din orașul -St 
Gheorghe. în același oraș s-a 
construit o turnătorie do fontă, 
care Iți aduce contribuția ia di
versificarea produselor metalica 
de uz casnic, creîndu-se. tot
odată, posibilitatea cooperării cu

4
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A

__ _„„....('de Blibarâfe' hnțfii-.J 
nâia cresc tot mai mult In amploare 
și In Intensitate. In timp ce Impe
rialismul suferă mari Infrlhge'rL Po
poarele sin} Invincibile eind se u- 
nesc In lupta împotriva imnerlalU- 
mulu! șl colonialismului. Do aeeea. 
no! ne situăm ferm de partea tuturor 
popoarelor lumii care luptă pentru 
pace, democrație. Independentă na
țională si socialism șl continuăm 
să depunem toate eforturile pentru 
a consolida solidaritatea cu ele1*.

5
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G. Husak despre dezvoltarea S'S- 
agriculturii socialiste in Oohosforacia

w

Echipa & fotM ® ^omsnies 
s-ă antrenat ieri pe Nepstadion
BUDAPESTA (Prin telex). — La 

Budapesta, presa, radioul, oficialită
țile sportive, amatori de fotbal con
tinuă să manifeste un interes enorm 
pentru meciul România — Ungaria. 
Toate ziarele publică diferite relatări 
despre pregătirile echipei ungare ca 
șl despre cele ale echipei româna, de- 
anrațiile unor jucători, și suporteri. 
Acest larg interes pentru meeiui de 
Minbfitâ este ilustrai concludent șl de 
faptul că, plhă jo! seâra, 6-au vlndut 
toată biletele 1 Meciul România — 
Ungaria se ya juca simbătă pe Nep- 
fltadlon (aproape IOT OTO de locuri) cu 
casata da bilete închise !

Ziarul ..’to" Hlrtap*. care apare la 
prfnz, a publicat. Joi, «i_l!tere nwri neri comunicarea componenței echipei 
știrea ^tespre sosirea ta Budapesta a ungare. Nici după antrenamentele de 
lotului fotbaliștilor român] in frunte jo; nțJ 0_a dg^jg asupra formulei de

ssr ,-Sr .
și plăcut. La 17 (18 »O! 
Iul), adică la oi 
ele sâmbătă, 
un prim ani 

spedaliștl a! federației ungare, ama-

peratura este relativ rece — nînnai 
plus 9 grade — jucătorii români ste.'. 
bine dt^iusi și încrezători. La sfirtft- 
tul antrenamentului, Angoio Nlcules- 
cu s-a declarat mulțumit, anunțlnd 
totodată ziariștilor echipa care va re
prezenta In medul de slmbătâ culo
rile României : Itadur.anu. S&imă- 
reann, Lupcscu, Dinu, Delcanu (lo- 
nescu), Dumitru, NunsvelIIer, Luccs- 
cu, Dombrowski, Donirde (Neaga) 
și Iord&neseo.

Milno dimineață, echipa va mai 
face un ușor antrenament.

La Esztergom — in tabăra de pre
gătire a fotbaliștilor unguri — antre
norul Illovszky a aminat pentru vi
neri comunicarea componenței echipai 
ungare. Nici după antrenamentele de 
‘ ’ nu s-a docte asupra formulei de

ij>' •i>'W tșț feti-'
Campionatele Intemaționâle 

tenis nlc Italie! au programat 
■partidele optimilor do finale 
probei de simplu bărbați. Jucătorul 
român Iile Nâstase s-a calificat pen
tru sfărturlle de finală. tnvingind 
cu 6—2, 7—5 pe italianul Corrado 
BarazzuttL Spaniolul Manuel Oran- 
tes l-a eliminat cu 0—0. fl—2 ne Vla
dimir Zednlk (Cehoslovacia), iar 
sud-afrlcanul Andrew Pattison a 
câștigat cu 5—7. 0—1. 0—4 fn tata lui

do 
ieri 
old

PENTRU AMATORII

.v

AleksandrTom Gorman (S.U.A.).
Nelrevell (U.R.S.S.) a dispus cu
7— 3. 5—7. 7—5 do columbianul Ve
lasco.

Rezultata din proba de dublu băr
bați : Gulyas (Ungaria). Kaleghe- 
ropoulos (Grecia) — Zednlk (Ceho
slovacia). Bengston (Suedia) 9—4.
8— 6.

în proba de simplu femei. Vinstți 
VopîcKova a Întrecui-o cu 7—5. 7—5 
:;e Neil Truman (An^ta).

DE PRONOSTICURI

(18 ora Bu - toarea: Gicri, Fabian, Ponesles, Ko-
ora Începerii ului BaUnt, (și Vepi ta locul unuta

x’PftFinfiîon h avui loc* dinfre .fundași dar ,nu s-a ^îabHH„^m^Wl^luL k°S c-e) nranl’
aalsuit numeroși ziariști șl fotografi, kovlis, Duna! U și Zanilai. 
spodallțU a! federației ungare, ama- 
tori de fotbal. Deși ta Budapesta tem AI. P1NTEA

Nu~.nl partida din categoriile se
cunde ale campionatelor român si 
italian in programul concursului Pro
nosport nr. 18.

I. GEAULAUL — PORTUL. După 
trei infringed succesive, echipa gaz
dă intră in rindurile acelora care 
luptă pentru evitarea retrogradării, 
în aceasta situație. Portul; ultimata 
clasament, mr; poate spera ta nici 
un punct. Pronostic : 1.

H. CHIMIA hM. VILCEA - ME
TALUL TîRGOVIȘTE. Altă echlnă 
serios amenințată do retrogradare 
este Chimia; Adversara Chimiei e 
foarte puternică. Pronostic : 1. X.

III. DONAREA — S.N.O. Echipa 
localnică are in fală pe una dintre 
fruntașele seriei. PronoaKc ■ 'c'

HANDBAL, UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — LIDERA AUTORITA
RA. Joi s-a disputat ta Timi
șoara partida restanță dintre c- 
chlpa locală Universitatea, lide
ra actualei ediții a campionatului, 
și deținătoarea titlului. Universitatea 
București aflată pa locul II. Prostind 
un joc In viteză, cu angajări eficiente 
la semicerc și dese contraatacuri si 
benzflc'.lnt! de o apărare fermă, H- 
mișorencole au ciștigat detașat cu 
12—4 (6—0). Bucuroștencele au În
scris primul goi abia ta repriza a 
doua (!) cînd scorul le era defavora
bil cu 8—0. în unnâ acestei victorii. 
Universitatea Timișoara a luat un 
avans de 5 puncta In fruntea dasa- 
mentuluL ceea ce-5 sporește foarte 
mult ganselo de a dștiga titlul in 
acest an.

LOTUL OLIMPIC—VOJVODINA. ROPENE. Campionatele e___ ...
După Jocul da verificare susținut de iupte libere, desfășurate la Kato-
eâptâmina trecută ta fața echipai Pe- «a„ îo»! uOujulXuâto uv. Lvyi'^v.i-
rultii $1 terminat după cum eo glie tanțid U.fLS.Ș„Jcare au dsUgat 7 li
la egalitate (2—2). duminică' „olirn- t" ’ ’* „
p>di“ noștri susțin un nou meci de fHlu european au obținut sportivii 
verificare in compania unul adver
sar valoros. Vojvodina Novi Sad. 
Partida se va disputa la Craiova cu 
începere da la ora 17.0'9. Antrenorii 
Gheorghe Ola șl Gheorghe Constan
tin vor folosi următorul lot de iu- 
cătorl : Ghlță. Coman. Pop. Smaran- 
dache. Vtad. Ivan II. Codrea. Po
povic!. Pescarii. Vlgu. Broșowskl. Si- 
mionaș. GySrfL Tătara. Kuhn. Mar- 
cu. Roșu. Jercan șl Plrzu.

euriMterte 
de lupte libere; desfășurate la Kato
wice. au fost dominate de reprezen
tanții U.R.S.S.. icafe au clșUgat 7 ti-' 
tluri din cele 10 pusa ;oe. Cite un 
titlu european au obținut sportivii 
din Turcia. Bulgaria și R» D, Ger
mană. O comportare meritorie au a- 
vul șl tinerii luptători români, care 
au cucerit o medalia de arata: (P 
Poalelungi) șl trei de bronz (P. Co- 
mJn. N. Butu si Și. StlnguT sltuln- 
du-SB pe locul trei In clasamentul 
pe națiuni, țață, de allfcL configura
ția acestui ctasamenl : I — U.R.S.S. 
59 puncte : 2 — Bulgaria 47 puncte : 
3 — Ilomănlâ 20 puncte : 4 — R. D 
Germană 20 puncte : 5. — Turcia 19 
puncte : 9 — Polonia și R, F. a Ger
maniei ; 3 — Unsaria.

IV. POIANA — SPORTUL ___
DI'N I I’SC. în tentativa sa da promo
vare 'In divizia A. 'echipa bucu- 
reșteană va avea de Înfruntat rezis
tența formației gazdă, amenințată cu 
retrogradarea. Pronostic: 1. 2.

v. știința bacAu — poi.rrai- 
NIGA GALATL Băcăuanii alnt tacă 
neinvinși pe teren propriu. Pronos
tic : X.

VI, OLIMPIA SATU-MARE — E- 
LECTROPUTERE. Două echipa cu 
ÎMlntări slabe. PtonosHe : L

VH. OLIMPIA ORADEA — COR- 
VINUL. Cu toate că se află jsH'uatâ 
jie ultimul loc. echipa gazdă e favo
rită. Pronostic : 1.

VIII. GLORIA BISTIUTA - PO
LITEHNICA TIMISOARA. Rcnume- 
le singur nu argumentează decisiv 
in favoarea timișorenilor. Pronos- 
tlc : 1.

IX. CATANIA — LAZIO. Avanta
jul oaspeților e numai aparent, echi
pa din Catania Dlerzlnd nunctc nu 
pe teren, ci la „masa verde*. Pro
nostic il... ' ' K 'J; ' fi/1.-'

X. FOGGIA — GENOA, Două for
mații de forte aproximativ egale. 
Pronostic : X.

XL LIVORNO — PEItUGGIA. Nu 
credem că Livorno, in tentativa el 
do a scăpa de retrogradare, va iua 
ambele puncte da la adversari. Pro
nostic : X. 2

XII. REGGIANA - PALERMO^ 
Derbiul seriei B ar trebui notat cu 
toate semnele. Totuși : Pronostic : 
X. I.

XIII. SORRENTO — BRESCIA. 
Tînlnd seama de aituaUa dificilă în 
care se află gazdele.: echipei din 
Brescia nu i sa poate acorda mai mult 
dedt șansa unui mată egaL Pro-

STU-

GENOA. Două tor-

FRAGA 27. — Corespondentul A- 
gerpres, C. Prlsăcani" transmite : Joi 
uu continuat 1a Praga lucrările celui 
de-ol 8-lea Congres a! cooperativelor 
unice de producție agricolă din R. S. 
Cehoslovacă.

în ședința'de dimineață, a luat’cu- 
vlntul Gustav Husak, secretar gene
ral al C.C. cl P.C. clin CeHdalovn'cla; 
După ce a subliniat însemnătatea 
deosebita a acestui congres in viața 
economică a țârii, penîru evoluția a- 
gricullurli socialiste cehoslovace, ala 
făcut o largă trecere in revistă a ac
tivității politice și organizatorice 
desfășurata de partidul comunist 
pentru organizarea eecîorului coopsî-

; ■ . / - 
rattat ta agricultură, pentru lărgirea 
și consolidarea îui continuă. Gustav 
Husak a dat o inaltă apreciere con
tribuției aduse de țărănimea coope
ratistă ta efortul general depus de , ... . . .

f cle.tăL. „JHHL_5„..
modului ta care țăran ti cooperai 
înțeleg și lșl ins'.ițesc politica parti
dului și luptă pentru aplicarea el. în 
continuarea curinlărli sale, el 8-a o- 
prli pe larg asupra sarcinilor ce de
curg paniru unitățile agricole coope
ratiste. pentru Întreaga agricultură a 
țârii, din directivele celui de-;;'. 
XXIV-lca Congres al P.C. din Ceho
slovacia.

ilregul popor pentru construirea so- 
etățll socialiste ta Cehoslovacia, 

itbri

U. N.C. T.A.D.-III

Confruntări social-politice 
în Uruguay '

este calificată drept „asasinat săl
batic” ; In semn de protest, a fost 
prelungită cu ineă 2>l de ore oreva 
generală organizată anterior in 
sprijinul revendicărilor muncito
rești, parultelndu-se, astfel, timp de 
două zile, toate activitățile în in
dustrie, comerf. transporturi si ser
vicii publice. Asasinatul a fost con
damnat, de asemenea,, de către 
partidul Blanco, reprezentanți at 
bisericii, oreanisafH de tinerel etc. 
aMtuted în ansamblu o demonstra
ție de protest fată da arbltrarlul 
instituit de forțele represive, care 
se dedau la orice fărădelegi. At
mosfera politică s-o mal destins 
oarecum în ultimele două zile, dar 
problemele Uruguayulul stat prea 
multe si prea grave ca ză se poată 
artepta o normalizare durabilă. 
Deteriorarea economiei, cu nefaste
le el repercusiuni pe plan social, 
continuă tfl avanseze. In duda unor 
„măsuri de asanare" adoptate după 
1 martie. In realitate, abordarea 
unor reforme economice de sub
stanță rîlmtae In continuare împie
dicată de interesele oligarhice, le
gate de capitalul strdtn. în locul 
unei revizuiri da fond se recurge la 
expediente. Mitul despre .JSlvetia 
Americîi de Sud" nu numai că s-a 
spulberat de mult, dar lucrurile ou 
ajuns la un stadiu clnd Uruouagul 
pare sd-si dispute in prezent o 
tristă performantă : aceea de a a- 
junge din urmă cele moi conculslo- 
nate țări de pe continent.

Vâsliri OROS

t.a mai pufin de două luni de la 
initalcrea noului președinte, bruma 
de speranțe Intr-o cmcllorare a cli
matului politico-social din Uruguay 
a fost spulberată iar dc un cal da 
confruntări violente. „Săpt&mlna 
slngeroasă" — cup: numeric presa 
noua repriză de convulsii ji represi
uni antipopulare — a ifisal un bilanț 
de nouă morțl. după cifrele oficiale. 
Congresul a aprobat un proiaci al 
guvernului de-larlnd „starea de 
război infern* pe o perioadă da 3Q 
de cile tn perimetrul a două de
partamente : Montevideo sl Cana- 
lones. ambele concentrind majorita
tea populaliei (JriL Din numsTon- 
sele prevederi ale noii legi rezultă 
o reeditare si mai aspră a ..măsu
rilor de securitate" care au însoîl! 
apmape 'întreaga guvernare a ex- 
pre.fedintelul Jorge Pacheco Areco. 
Despre caracterul s:l scopul legisla
ției earcffpiionale vorbește cu prlso- 
sinfd atacul declanșat la Montevi
deo de politic si armată contra unui 
sediu al partidului comunist •), 
clnd agresorii, sub pretextul urmă
ririi unor .tupamaros". au ucis 
Șapte persoane. Cercetările ulte
rioare ți martorii oculari au stabilit 
că trei dintre victime au fost tm- 
puscate pe la spate, iar celelalte în 
momentul clnd se aflau cu mlfnile 
ridicate. Acest lucru a stlmit un val 
de proteste în întreaga fard, într-o 
declarație a Confederației Genera
le a Muncii,, uciderea eomunUtilor

•) Partidul comunist este partid 
legal in Uruouau.

LUPTE : CLASAMENTUL PE NA 
TICNI AL CAMPIONATELOR EU

Etapa dezbaterilor generale 
s-a încheiat

SANTIAGO DE CHILE 27. — Co
respondentul nostru. E. Pop, trans
mite : S-a incJtelat prima fază a ce
lei de-a treia Conferințe a Națiuni
lor Unite pentru Comerț îl Dezvol
tare — etapa dezbaterilor generale, 
în tata celor aproximativ 3 OM de de
legați din 142 de tari, au luat cuvta- 
lul ceata 10'3 do șefi de delegații și 
reprezentanți al unor organizații in- 
ternațibhalo specializate, care au ex
pus opiniile guvernelor si organiza
țiilor respective asupra problemelor 
dozvoltării. asupra necesității elimi
nării dt mal grabnice a tuturor ba
rierelor. restricțiilor 51 discriminări
lor artificiala care mal persistă în 
comerțul internațional.

începkid do țol, lucrările Confe
rinței U.N.C.TAD. intră in cea de-a 
doua fază a dezbaterilor ta cele sase 
comisii de lucru ale conferinței, că
rora le-au fost trimise spre exami
nare marea maiori tete a probleme
lor înscrise pe ordinea de zi.

în dezbaterile de miercuri. Răni 
Prebisch, președinte ai Institutului 
latlno-americon de planificare eco
nomică și socială, unul din inițiatorii 
U.N.C.T.AD.,. a consacrat o mare 
parte ti cuvintaril sale analizării re
percusiunilor pe care le are concen
trarea progresului tehnologic doar în 
anumite zone ale lumii. Menținerea 
țărilor In cura de dezvoltare la pe
riferia sl chiar In afara revoluției 
tehnlco-ștUnțifice . a agravat el mal 
mult slăbirea poziției lor pe piața 
internațională Apare un fenomen 
paradoxal : progress', tehnic 3i știin
țific acționează, tn aceste condiyț, 
împotriva unei dezvoltări eficiente 
ta tarile lumi! a treia. Accesul la 
cuceririle științei și tehnicii contem
porane este o condiție a progresului 
general In lume, a ww Prebisch.

El a pledat pentru respectarea 
strictă a suveranității fiecărei țări, 
pentru restructurarea raporturilor 
comerciale Internaționale s! ■ siste
mului monetar. Interoectdentaî pe 
baze riol. care să asigure înlăturarea 
Inegalității șl să ofere tuturor țâri
lor o participare reală in toate do
meniile cooperării Intr-un climat 
rare garanteze autonomia lor de 
decizie In căutarea căilor progresu
lui, fără presiuni din afară.



. ■

1

soxlurtea jubiliarii ■

Noi bombardamente

a

răspunde Pe deplin ralul P.C.H., cartea se 
Intereselor muncitori- Încheie cu expunerile

•T

Socialiste 
tovarășul

noârțintad • unor state-L 1

CORESPONDENTA DIN WASHINGTON
•I”’ j'

■18D militari salgonczi; au fost 
declarați dispăruți, anunță agen
țiile de presă, ciiind date difu
zate de comandamentul saigonez.

arătăm în

o distanță de 1 800 de 
metri de locul unde -se

conderoga3,. , ^avuțiuțivio
de recuperare au decolat
apropilndu-gp de locul 
echipă de scafandri au face', au instalat po supra-
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icîci, precum și cu lideri oi mișcârii penlru drepîuri civile, ai miș-
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11

au alte tratate do 
[LD.G. și R.F.G.

‘5

lunjal câ o delegație a P. C. din Marea Britanie, 
snercl, John Gollon, a fâcut o vizilâ la Belfost,

problem o -privind ereștei 
lor dc pește.

„ATACUL DECLANȘAT DE ȘEFUL
OPOZIȚIEI U.C.D. — U.C.S. IN 
BUNDESTAG ÎMPOTRIVA CANCE
LARULUI WILLY BRANDT A EȘUAT.

terișll marini a! regimului marioneta, 
aflată la 5 km nord de ;, 
calitate, a provocat intuiil__ _ ....

CONTL 
agonția 
do Ta 
bătălie

il delegației G.R.P. al Rcpubll- 
lelnamulul dc Sud. NGUYEN 

jclarat că acțiunile o-

efl. dncă delegația 
lie riuî poale da pe loc un 
■orilor formulate de dele- 

Vtetnam, aceasta din 
acord cu o nouă reu-

Cunoscuta editură 
orgenuneană ■. „Juarez" 
a scos recent do sub 
Upar, ln colecția „Eco
nomie și politică eco
nomică", volumul do 
texte selecționa te din 
cuvlntărilo și articolele 
«secretarului general al 
Partidului Comunist 
Roman, președintele 
Consiliului de Stal al 
Republicii 
România, 
Nicolau Ceaușescu, In
titulat „FILOZOFIA 
DE PACE A UNEI 
SOCIETĂȚI CONTEM- 
PORANE-.

într-o amplă , Intro
ducere JntiUitată „idei 
in jurul glndirli poli
tice a , președintelui 
Ceaușaseu*. editorul, 
G u 11Iermo N olasco-
J narez, face o in
cursiune ln istoria po
porului român, a luptei 
sale seculare pentru c- 
llberarea națională șl 
fioclală, oprlndu-ae Ln 
mod deosebit asupra 
victoriei Insurecției ar
mate din JO-îi și etape
lor revoluționare ca 
l-au urmat. După ce 
amintește transformă
rile radicale care au 
avut Joc ln țară, in pa- dai tot, ci, dimpotrivă, nlvcrsărll semlcentena- 
rioada poiitbelicâ,, au--'?n „ta.-. .. 
torul prefeței acrie,:....---------_______________________ _
„Pe scena politică și Jor din lumea întrea- pe care președintele
socială s-a prolilai o g.i. luptei generale Consiliului de Stat al

■* ’ '■ pentru eoclaJisn și Românie! le-a făcut la
pace. SublLhllnd lesă- soxlunea jubiliară ■
tura Indisolubilă din- Adunării Generale a

DUPĂ O LUNĂ DE ÎNTRERUPERE

Încheierea cu succes a convorbirilor

"Agențiile de presd au am 
condusâ de secretarul general, John wviiun, <j .<'■>>.«• y ,« „„..m..,
unde a avut convorbiri cu membri ai Comitetului politic najional al P. C. 
din Irittr.da, precum și cu lideri ai mișcării penlru drepîuri civile, ai miș
cării-republicane și ai sindicatelor din Irlanda do Nord. A lost publicat 
un co.municat comun, in care se arată câ „nu poate exista o solufie a crizei 
in Irlanda de Nord deci! pe baza asigurării drepturilor democratice, așa 
cum cere mișcarea pentru drepturi civile*. In fotografie : Femei din Belfast 

cerind eliberarea deținuților politici

încercarea opoziției
a răsturna 

guvernul Brandt a eșuat 
Moțiunea de neîncredere a fost respinsă in Bundestag

Moțiunea de neîncredere depusă de opoziția U.C.D./
ilnsă de 
necesar

li.C.S. împotriva guvernului Brandt a tost respl 
Bundestagul veșt-german, neîntrunind numărul 
de voturi, tn numele opoziției, moțiunea de neîncre
dere a fost prezentată de fostul cancelar creștln-demo- 
crat, Kurt Georg Klesslnger.

re politiei, a luptai penlru asigurarea 
păcii- — a declarai ScheeL

l.u rindul său, cancelarul Willy 
Brandt a accentuat In luarea dc cu- 

;vlnL că „opoziția, încercind si Iasă 
din cercul vicios ln rare a intrai, 

pune.ta Joc des- 
linele națiunii". 
Cancelarul a sub
liniat că guvernul 
său, deși bazat no 
o majoritate mini
mă. a făcut mult 
mai mult ln col 

GUVERNUL P.S.D. — P.LD. RAMTNE ani de.cltwi
LA PUTERE, POLITICA FAȚA DE ’ ~
EST — ELEMENT MAJOR AL DES
TINDERII IN EUROPA — 
NU A". Astfel â rezumat 
FRANCE PRESSE situația 
Bonn, după dramatica 
parlamentari.

După cum transmit agențiile de 
presă, moțiunea nu a Întrunit decii 
247 de voturi, cu două mal puțin de- 
dt majoritatea absolută necesară a- 
doptării el.

în cadrul , dezbaterilor au luat 
cuvlntul Waller ' 
School, ministrul 
afacerilor exter
ne, vicecancelar 
șl președinte nl 
Partidului Ll- 
ber-Democrat șl 
cancelarul Willy 
Brandt, președin
te al Partidului 
Social. Democrat, 
care au respins 
argumentarea pre
zentată de KIcm- 
slnger ln favoa
rea moțiunii de 
neîncredere. Au 
mai participat ‘a 
discuții Gerhard 
Schrdder. fost 
ministru do ex
terne creșt i n-democrat, Herbert Weh
ner. șeful fracțiunii parlamentare 
fiodal-democrale.' șl Wolfgang Ml- 
schnîk, șeful fracțiunii liber-demo- 
cratc.

tn discursul său, Walter Scheel s-a 
pronunțat pentru lăsarea la latitu
dinea alegătorilor a posibilității de a 
hotărî soarta “actualului guvern. In 
cadru! alegerilor din 1073. „Acest 
guvern nu a făcut minuni, dar B a- 
pârat R.F.G. de o periculoasă Izola-

V1ENA (prin telex).
JoL puțin dupd ora 12, etnd, depu

tății Bundestapului au trecui la 
cotarea moțiunii de neîncredere 
ta guvernul Brandl-Scheel, propusă 
de Uniunea, Creitin-Damocrală șl 
ramura ei bavareză — Uniunea 
Crefiin-Socialâ. tensiunea se ridi
case la un punct maxim. Intr-o în
cercare dramatică de a reveni la 
putere, fără a dispune de o majo
ritate parlamentară. U.C.D.—U.C.S. 
n-au ezitat sâ aducă în sală, pe 
cărucioare., chiar depuiali grav 
bolnavi. Dar rezultatul a dat cițlig 
de cauză partidelor coaliției guver
namentale. soclal-dcmocrat ji li- 
beraL

Deznbddmintui înfruntări! din 
Bundestag, caro a întărit poliția $1 
prestigiul cabinelulții Brandt-Scheel, 
a fost primit eu vddltd ușurare de 
opinia publică din R.F.G. Lupta a 
fost strlnsâ și multi comentatori ai 
presei vest-germane se'arătau nesi
guri ta ce privește șansele guver
nului de a depdși această încerca
re. Dupfl cum scriau joi dimineald 
ziarele sosite la Vlena. la Bonn unii 
au mers afit de departe incit ..s-cu 
grăbit să vindd pielea ursului din 
pădure, ocupindu-se intens cu al-, 
cătuirea listei noului cabinet".

Ce a îndemnat UC.D.-U.C.S. să 
riște o asemenea manevră ?

Cantonate pa băncile opoziției ta 
IM5 — pentru prima oară ta pe-

Anwar Sadat

7

Conferința di® 8a iParis m problema 
Vietnamului și-a reluat lucrările 

:T
PARIS 27 (Agerpres). — Dnpă o lună de întrerupere, lucrările 

Conferinței cvadrlpartile de îa Paris asupra. Vietnamului au fost 
reluate. Joi, în cea dc-a 118-a ședință.

a sosit
la Moscova

La Buenos Aires

ti yenii ln pu
tere.- decii gu
vernul creștln- 
detnocrat al lui 

iKiesainger. care 
a dispus de o 
largă majorita
te» „Noi acțio
năm pas eu pas 
înainte, in intere
sul păcii șl al na

țiunii-, a declarat Willy Brandl In 
încheierea cuvlniului său.

După Încheierea dezbaterilor, pre
ședintele Bundestagulul, Kal Uwo 
von Hassel, a deschis votarea. Ma
rea . majoritate a deputaților coali
ției guvernamentale, răspunzlnd che
mării liderilor partidelor din care fac 
parte, au boicotat votul.

încercarea opozîliel de a răsturna 
actualul guvern $1 a impune Insta
larea Iui ltainer Barzel In funcția de 
cancelar a eșuai.

Șeful delegației! RcpubUcU Demo
crate Vietnam, XUAN T1IUY, a ce- ’ 
rut Statelor Unite să-și onoreze an
gajamentele luatd In octombrie lted 
de a înceta total și necondiționat 
bombardamentele șl toate ceietalta 
acte de război împotriva R. D. Viet
nam. El a cerut guvernului S.l’.A. șS 
renunțe la „vleinamizarca" războiu
lui șl să accepte propunerea ta șapte 
puncte a G.R.P. pentru soluționarea 
problemei vlelnamezc. Xuan Thuy a 
spus ta indioicrd 
Statelor Unita nu, 
răspuns cerc. - 
gația R. I).
urmfi este de ........ ...
nJune. la 4 rnal, pentru a obține acest 
răspuns. - - - ■

■Șoft” 
di V 
TEU BIND,’ a 
fenslve ale forțelor armate ale F.N.E. 
dovedise eșecul programului . dB 
„vletnamlzare“ a războiului, Ngu
yen Thl Birth a spus că „daci Sta
tele Unite doresc cu adevărat să lașă 
din Vietnam, ele nu pot înlocui ne
gocierile prin vlelnainlzare.1'. Ea

radiotelevizată
' I * • *

■

Ședință.
reafirmat propunerea de soluționare, 
pașnică; prezentată de G.R.P., subli
niind că. S.U.A. trebuie să înceteze 
războiul naval , șl aerian șl celelalte 
activități militare In Vietnam, să sta
bilească o dată pentru retragerea 
rapidă șl totală din Vietnamul de 
sud a tuturor trupelor americane

MOSCOVA 27 (Agerprcc)..— Pre- 
șcdlruele .JRepublicU ArabeEaipt si 
președinte al Uniunii Socialiste Ara
ba, Anwar Sadat, a sosit joi Intr-o 
vizită' In U.RJ5.S.. la invitația C.C. al 
P.C.U.S, șl a guvernului Uniunii So
vietico — anunță agenția T.A.S.S.

La sosire, pe aeroportul Șoremetle- 
vo, șeful statului egiptean a fost ta- 
Umpinat de Alexei Kosighin, Mihail 
Suslov șl alte peresoane oficiata sovie-

Pe fronturile de luptă
din Vietnamul de sud

® MASIVE ATACURI ALE FORȚELOR PATRIOTICE IN 
APROPIEREA ORAȘULUI QUĂNG TRI * PIERDERI-RE- 

CORD ALE TRUPELOR SAIGONEZE

■>'i 3 " ""

» ' ' î ■ i1 L,5a"
rloada postbelică — ele nu cu a- 
bandonat niciodată speranța cd fric
țiunile ivite in rindurite liberalilor 
le vor oferi prilejul de a reveni la 
Îiuterc, înaintea expirării actualei 
egislaturi: La aceasta s-au adăugat 

ambițiile personale ale proaspătu
lui președinte al U.C.D.. Rainer 

' Barzel, care f i-a arătat nerăbdarea 
de a ajunge in fruntea guvernului 
incd din toamna anului 1!?€5. zlcum, 
el a considerai că a sosit momen
tul să devină cancelar nu pe calea 
normală a alegerilor parlamentare, 
ci prin catapultarea sa direct din 
opoziție.

Totodată, liderii opoziției, care au 
dux,o campanie furibundă împotri
va ratificării tratatelor încheiate de 
It. F. a Germăulil . cil ■ U.R.S.S. , sl 
IL P. Polonă, au dorit sd ecilc o 
decizie definitivă In parlament, ta
inicii chiar in propriile lor rin- 
duri se semnalează depuiali care 
te pronunță in sprijinul acestor 
tratate.

De altfel, reacțiile spontane din a- 
cesle rlle. demonstrațiile din marile

■ orașe fi centre industriale resl- 
germane au subliniat adeziunea

, majorității populației din R.F.G 
Ia politica, de înțelegere cu ță
rile răsăritene, promovată de echi
pa guvernamentală a cancelarului 
Brandt.

Petre STĂNCESCU.

WASHINGTON 27 (Agerpres) 
Președintele S.U;A„ 'Richard Nixon, 
a fâcut o declarație radiotelevizată cu 
privire la situația din Vietnam, lle- 
ferindu-fic la «limițta militară din 
yielnâmu] du sud, el u afirmat câ 
politica de .,vlelnainlzare" ar da, chi
purile. rezultate pozitive, deși eveni
mentele recente dcmon&rează lot mal 
evident de.strâmnren armatei salgo- 
neze șl, implici"., eșecul „vietaami- 
zârii”.

Potrivit declarației, efectivele tru
pelor americano din Vietnamul de 
sud vor fl reduse pină la 1 mal a.c. 
la 8D C’C‘11. Președintele a anunțat lwtâ- 
rirea de a continua programul de re
tragere a trupelor americane, meh- 
ționlnd că, în cursul următoarelor 
două lunL vor pleca din Vietnamul 
de sud alți 20 000 militari. Reducerea 
trapelor terestre americane nu în
seamnă Insă încetarea războiului 
S.U.A. In Indochina," Statale Unite 
foloslndu-șl 'tot- mai po larg forțele 

navale ln acțitmila țnilitare 
Împotriva poporului vietnamez."

„Am ordonat atacul asupra obiec
tivelor militase Inmnice ailt din Viet
namul do cord, cit și din Vietnamul 
do sud din partea forțelor aeriene și 
navale alo Ș.U.A.“. a arătat președin
tele Nixon. El a anunțat, in același 
timp, că a dat directive reprezentan
tului S.U.A. la Conferința de la Paris 
ln problema Vietnamului aâ se În
toarcă la masa negocierilor. Dar din 
declarațiile președintelui rezulta că 
Statale Unite consideră Iri continuare 
ca primă sarcina n conferinței de la 
Paris obțlrierea eliberării prizonieri
lor de război americani.

Deciaralin președintelui Statalor U- 
nlte nu convine un termen limită pen
tru retragerea tuturor forțelor asne- 
ricane dlnLVtelnamul deieud. retra
gere cerată cu botărlre de opinia pu- 
bLlcă mondiala. Inclusiv de cea ame
ricană.

i;

’I

Aeroporlul do Io b-ozo ampricono-saigonezâ Kontum sub tirul artileriei 
forțelor paîriotice Telcfoto : A.P. — Agcrprre

El p^hsaniiento 
de paz 
do una 
sociedad 
contemporanea

? 
i-

Tn cursul zile! de joi luptătorii 
Frontului Național de Eliberare au 
lansat o serie de pulernlee bombar
damente de artilerie și atacuri Îm
potriva pozițiilor saigoneze situate in 
apropierea orașului Quang Tri, capi
tala provinciei eu același nume, fn 
tir de rachete de mare capacitate în
dreptat asupra uheî baie de T’nfâri- 
‘■ ■ ■" ■ ' t! marioneta, |

■ acivixta Io- i 
______ ____nicnlutî‘'ims 

portante pierderi ln oameni jjl echi
pament de lupta. Tu urma unor 
ațacurj similare ale forțelor patrio
tico siiualta trapelor salgonezc ma
sate in zona localității Dong lta — 
la circa 10 icni nord de Quang Tri — 
a devenii critica, fapt recunoscui de 
sursele militare salgoneze. Puternice 
ciocniri inlre patrtoți "șl trupele sal- 
goneze au avut ’oe șl In apropierea 
Salgonulul. Tn zona limitrofă locali
tății An Loc, ullimele rlmășlie ale 
trapelor saljfbneze din unitățile de
cimate dc palrioțl sini supuse unui 
tir puternic cu obuze șl rachete.

Tn cursul săpiăminll Irecuîe, 
pierderile Înregistrate în rînilu- 
Tllc ?™PS<J’r sftif?0n™l.?utailn3i 
cel mal inall nivel din anul 1968 : 
numărul piorților s-a ridlcals la 
1 119, cel ol rănlțllor la 3 370, iar

americane 
asupra R. D. Vietnam

. ■-
HANOI 27 (Agerpres). — La 23 șl 

23 aprilie, aviația și navele S.U.A. au 
bombardat regiuni populate din R.D. 
Vietnam, in provinciile Thal Blnh, 
Nam Ha, Nlnh Blnh, Thanh Hoa, 
Nghe An, lta Tlnli; Quang Blnh șl ln 
zona Vinh Llnh. „Este vorba :de noi
acte do lntensificarira războiului care 
vloieozâ suveranitatea și securitatea 
H.D.- Vietnam, precum și angajamen
tul guvernului S.L'.A. de a! pline ca
păt'complet șl necondiționat bombar-? ■ 
darncmelor și altor acțiuni de război 
împotriva R.D. Vietnam" se arată ln- ; 
tr-o declarație de protest dată publl- ' 

"dtâțll d« purtătorul' ' de cnvîhl âl’ ''
Mlnlsțrulu! de Externe alvR.D. Viet
nam.

a sjnis că închele-

1

?■

Senatorul Edmund Mus
ti® a anunțat'Joi că nu va mai par

ticipa la următoarele alegeri preli
minarii dinlr-o sarle de state din 
S.U.A.

BERLIN 27 (Aflerpres). — ț LS 
Berlin s-au încheiat cu sueccs con
vorbirile Intre Michael Kohl, «scretar 
de stal la Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane, șl Egon Bahr, secre
tar de «tal la, cancelaria federală a 
IL F. a Gormantal. eu privire la a- 
eordul de (rafie Intre R.D.G. si R.F.G., 
relatează agenția A.D.N. După a- 
probarea textelor convenite de către 
guvernele ambelor tflrl. ce va stabili 
In comun termenul parafării acordu
lui. care va. avea loc la Bonn.

Tn aceeași zj. ta Berlin a foșf sem
nată o înțelegere Privind compensa-; 
liile pentru daunele rezultate in. 
urma accldcntfirll autovehiculelor 
grele.

După încheierea tratativelor, 
șefii celor două delegații au fă
cut declarații ta fata reprezen
tanților presei:

e MICHAEL KOHL a subliatat, 
fnîre altele, că acordul de trafic va 
putea fi semnal după ratificarea tra
tatelor dintre R.F.G. șl U.R.S.S.. din
tre R.F.G. șl Polonia. Aceste traiate,

a relevat el, au o Importanță nemij
locită șl pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre R.D.G. șl R.F.G. Vorbi
torul ii arătat cl acordul privind tra
ficul dintre cele două state germane 
este primul tratai de stat încheiat 
intre R.D.G. și R.F.G. in virtutea 
normelor internaționale uzuale și 
va avea același caracier do obllgntt- 
vltate pe care 1! 
stat încheiate do 
cu lerțe țări.-
• EGON BAIIIC

> rea tratativelor a fost poribLIă deoa
rece „R.D.G. a făcut eforturi conside
rabile de b demonstra o venire în 
intimplnarc intr-o seric de proble
me. controversate în domeniul tra
ficului". Au fost tratative dificile, 
dure, dar pozitive, a adăugat el. 
Bahr a mal relevat efl primul tratat 
de stat încheiat Intre cele două 
filate germano va oferi, după ectn- 
nare, posibilitatea începerii unul' 
schimb de opinii asupra probleme- 
lor-care au o .importanță principială 
și practică pentru coexistența celor 
două state.6

vs;\."rv+v-i \
Ambasadorul României 

la Ultra Bator, Tratnj> oarba, 
a fost primit. Io. 23 aprilie, de Dem- 
ehîgiln Moiomjomț. membru al Bi
roului Politic, secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Popular 
Revoluț!o.nar Mongol. întrevederea' 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă cal
dă, tovărășească.

în cadrai celui de-ul 
V lea Congres al Frontului 
Popular Patriotic dln “■ p Un‘ 
gară, care Lșl desfășoară lucrările la 
Budapesta,' tovarășul Eugen Jebelca- 
nu, vicepreședinte al Consiiiului Na
țional al F.U.S.. a adresat, din partea 
Coasilluiul Național al Frontului U- 
nltățil Socialiste din România, un 
cuvint de salut care n fost primit cu 
căldurii de către participant!.

Președintele Comitetului 
de Stat pentru Energia Nu
cleară din România, p™-' 
loan Ursul- însoțit de dr. Sorin 
Ciulii și Valentin Ceaușoscu. cerce
tători la Institutul do Fizică Ato
mică. a făcui o vizită la Centrul 
European tîl Cercetării Nucleare 
(C.E.R.N.); cu sediul la Geneva, Cu 
acest prlloj au fost discutate" proble
me privind colaborarea dintre cele 
două organisme.

Deschiderea Conferinței 
mondiale „Omul și mediul 
de viața în orașe" a f'vul [oc 
la Sofia. Iau parte delegați din a- 
proape 40jde țări, printre care ți o 
delegație română. Președintele Con
siliului de’Stat a! R.P. Bulgaria. To
dor Jivkov,- a adresat partlclpanțllor 
un cuvint de salut.

Sesiunea de primdvarâ a 
Comitetului pentru dezar- 
mai® ®’a fhchelat la 27 aprilie. 
Următoarea «sesiune .va începe la 20 
iunie O.C.

Agenția China Noua ^nun- 
țâ că Pcnn. Nouth, președintele Bi
roului Politic al C.C. al Frontului 
Național, prim-raiiilstru al Guver
nului Regal de Unitate Națională al 
Cambodgld. a oferit o' recepție la 
Pekin cu prilejul celei de-n doua ani
versări a Conferinței' la nivel Înalt 
a popoarelor din Indochina." La re
cepție au luat parte Ciu En-lâl, mem
bru al Comitetului Permanent al 01- 
rouluL'Politic nl C.C. al P. C. Chinez, 
și altei persoane - oficiile chineze. - '

A 14-a sesiune a Comisi
ei mixte pentru aplicarea 
convenției referitoare ia 
pescuitul în Dunăre, 
au participat delegații din Bulgaria, 
Iugoslavia, România,, Ungaria și" 
U.fLS,Ș.; șl-a Încheiat lucrările ln 
orașul Rure. Dalegațlile au examinat 
■iroljMmo ^privind,.;txeșterpa - rezerve
lor de pește, reglementarea .ptwqullu- 
lul șl măsuri împotriva poluării ape
lor Dunării șl din bazinul dunărean.

Acord chino-mnltez. A®en- 
țîa China Nouă anunță că Clu En-lal, 
premierul Consiliului dc Slat al IL P. 
Chineze,’șl Dom Mintoil, prlniul mi
nistru al Maltei, au rajmnat un acord 
conform căruia R. P.“ Chineză-acordă 
Maltei un credit fără doblndă.

Convorbirile indo-pokis- ' 

tUnOZO. Lin conâualcat publicat ln 
luni convorbLrifor , .dintre "reprezeur 
ian ți I special! aT președintelui Pakis
tanului și al primului ministru âl In- 
dlel arată că „s-a constatat o identi
tate do vederi intre cjțle două părți 
asupra necasîtflțlî stabiliri! unei păci 
durabile in zohlrt.

: ■■ ■ ' ‘.
Congresul Partidului De

mocrat din Guineea 0 lua5 
Bfirșit. Potrivit rezoluției adoptate, 
conducerea. Partidului. Democrat din 
Guineea este asigurată de un Comi
tet Central; ■ A fort format, de aseme
nea. un Birou Politic, compus din 
șapte, membri. Tn funcția de secretar 
general al P D.G., congresul a reales 
po Ahmod Sekfi Țuri". A (ost anun
țată' șl lista noului guvern al țării, 
avind ca prim-ministru po Lansana 
Beavogul. ; '

figură dcoseolți de re
marcabilă. Remarca
bilă prin acțiunile sale _____________ _______________ ....
șl prm succesul aces- tre politica internă si O.N.U. din octombrie 
tor acțiuni. Succesul in cea externă a România! ------ *

soclallslc. autorul re
levă Însemnătatea de
osebită pe care parti
dul șl tara noastră o 
atribuie respectării 
principiilor egalității 
ta drepturi, suverani- 
tățil șl Independenței 
naționale, ta relațiile 
dintre. state. < 7promo- 
yării cpexlștenjel gaș- ’ 
nice. “particlpMil acti
ve a tuturor țărilor, 
mari și mici, la viata 
internațională. „Poli
tica Inlernă și exter
nă română — conchl- 
de autorul — prin tot loclt 
ceea ce 1
mod sumar, a făcut,să 
crească un mugur de 
speranță în spiritul 
întristat al omului șl 
o adiere de, pace între 
stale, creatorul acestei 
politici devenind o 
țigară populară in lu
mea Internațională,

1970, precum si la LA- 
eoctaUa pentru politi
că externă din New 
York.

Remarcabil eveni
ment editorial. lntf-o 
prezentare grafică a- 
Irăgătoare, completat 
cu fotoarafll reprezen
tative. volumul. con
sacrat .vieții; sl opdifll 
tovarășului " Nicolae 
Ceaușcscu apărut Iu 
Argentina răspundă 
interesului larg î al 
publicului cititor din 
această țară de a cu- 
noâșle In mod nernlj- 

realizările șl 
preocupările actuale 
ale poporului român, 
constructor al goelalh- 
mbliil. pollilca activă, 
pozitivă a României 
pe arena Internațio
nală.

Lucrarea npărirtttj-ta 
Buenoș Alres ce adau
gă la sulta de volume 

de

acest caz este consC- 
cinja naturală a trans- 
l'orniării Intereselor ce
lor . mal profunde ale 
comunității in propria 
sa cauză. Ci nd se in- 
limpU acest lucru, po
porul vede in clrmuitor 
brațul șl vocea sa™. 
ELste vorba do Nicolae 
Ceaușcscu, care de 
IntilțT "ahl confirmă a- 
cesie principii prin ac
țiunile șl ffindlrea sa“.

Oprindu-so asupra 
principalelor procese 
alo dezvoltării Istorice, 
autorul relevă pe larg 
contribuita remarca
bilă pe care opera 
teoretică a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. ca
racterizată prin prin

ți ciulul!taie. ' profunzi
me. spirit novator, o 
aduce la' Hindi ren so- 

; clală contemporană, la 
afirmarea soclollsmu- 
Iul ca orlndulrc so- seinAnlnd peste, tot apărate In edituri 

poporului reputație din; diferitedală superioară, la prestigiul
Instaurarea unor rota- său”. țări alo lumii — In
til democratice pe Precedat de scurte Franță U Japonia, ln 
plan International ln date biografice alo Italia șl Brazilia. Aus-
n'ccst sens, autorul re- tovarășului Nicolae trio. Finlanda. Anglia,
levâ câ. ln concepția Ceaușescu. volumul I<- F- a Germanies —
secretarului general al reunește pe mai bine Toate laolaltă ilustrind

, P.C.R.. socialismul a- d0 no do pagini o atenția deosebită ; sl
pare nu numai ca mo- amplă selecție do ox- Prețuirea cu care aînt
du! do producție cel trase din «crieri Sl cu- urmărite mersul Thă-

jnte a] României , oe 
calea socialismului, 
activitatea Ideologică 
g! practică, atiț de bo
gată a P.C.R., conside
rația și prestigiul Înalt 
de caro so bucu
ră ; personalitatea to
varășului Nicolae 
Ceaușescu. AoarJUa 
acestor lucrări, fâclnd 
cunoscute po eela âiai 
diferite meridiane :ato 
globului preocupările, 
aspirațiile, rezultatele 
șl proiectele poporului 
român, exprimate do 
cel mai competent ex
ponent nl ®ău, repre
zintă totodată o con-

mal progresist, in stare vintâri grupate in 12 
să asigure creșterea secțiuni tematice. In- 
ecotaomică a întregii tre curo: relațiile
societăți, dar si ca sis- României cu celelalte 
temui care garantează țfiri «xiiaJlsta : rela- 
dezvoltarea mulHlate- |JUc Românie! eu țări 
rală a personalității aoartlnlnd unor slste- 
umane. Este, de ase
menea. relevată na 
larg contribuția teore
tică a tovarășului 
Ceaușescu la definirea 
roiului națiunii Tn e- 
poca contemporana șl. 
Îndeosebi. In condițiile 
socialismului, repro- 
dudndu-so în acest 
sens citate in care 
se aratâ că Inlâri- 

rrear continuă a fie- ,v,
cărei națiuni spoallsta' rească Internațională, trlbuțle valoroasă la
nu numai că nu con- DeăchlzJndu-se cu ex- cauza apropierii 4 și
tanvlne Intereselor in- punerea ln adunarea prieteniei intre
ternațlonallsmuîul «o- solemnă coMacrată ă- poare.

; me i sbdal-ecoaomiee 
diferite ; România șl 
țările ta curs de dez
voltare : România si 
problemele europene: 
lichidarea focarelor.de 
încordare In lume : 
România 51 Organiza
ția. Națiunilor' Unite : 
Partidul Comunist Ro
mân ’ șl mișcarea co
munista și muncito-

LA CAPĂTUL UNEI MISIUNI ÎNCUNUNATE DE SUCCES
1

' „Apollo-16“ din nou pe Terra
î
V
i
î
î
î
V
v
L_
| r
i Christmas din Pacific. A- ga“. cu cure se vor depla- străbătut circa 30 km la 
• merlzarea a avut loc la sa astăzi spre’baza aorta- ■—-•••’ —

Expediția spațială a as- 
tronauților americani metri de tacul unde 
John Young.* Charles găsea portaviomil X ____ ....

Elicopterele pe, Lună. astronauțti 
.‘au decolat Young șl Duke au efec- 

upropiuiuu-«,u de locul tun. un iinm ra
unde se afla- capsula. O <lum; dc cercetări știlnți-

li ■ ■ 1 I
nă „HlckamB din Honor ~Rover“. au colecționai 
lulu. ' o,gamă.variată de mostre

în cunsul expediției " lor *. ouîenare. au escaladat 
astronauțîi „Muntele dc Piatră0 și au 

__ „ _ ... . __ parcurs pe jos distanțe 
luat un Impresionant vo- record.

Expediția „ApoUo-lă" a 
adus pa Pfitnlnt — pe lîn-... ....... ..
onne de' sol șl'roci sete--

Duke și Thomas Matil’.i- 
gly s-a încheiat joi sea
ra. La oro 10 șl 31 mi
nute (GMT), nava spa
țială „Apollo-ia” a pă
truns în primele .straturi 
ale atmosferei terestre, la 
o altitudine do "aproxima
tiv 121 km. Diipă o că
dere liberă de 13—14 mi
nute. frinalfi doar de in
trarea Ln funcțiune o ce
lor trei parașute princi
pale. capsula de cuman-, 
dă Casper” a navei spa

te a amerizat. la ora , . . • . —
... șl 43 de minute In ei au fosl îmbarcați po i ------- ____________
apropiere de Insula - portavionul ..Ticondero- natural al PămlnluluL au sent.

gă cele 120-kg de e.șantî- -i 
onrte de'col șl? roci sele-rt 
nare, kilometri do peil- 1

,.- culă șl mii de foto
grafii. fiind apreciată de - 

'fata astrului numeroase n.a.S.A. ca cea mal bo- 
aparate necesare cercetă- gata |n experimente șl 
rl! in continuare dc către cea, mal fructuoasă^ mî-

reușit să’ Întoarcă modu
lul In poziția verticală.
a!ut!ndu-l pă axtronnuțl ,
să Iasă din capsulă. Apoi stațiile epatlale de bo sol ffjll!îe spațială americană 

a fenomenelor satelitului întreprinsă oină ln w«- 
naLsirnl ni PAmlnhahil 5 as> 1 , " ~

----- 1
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