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pri-
mlntstru al 

Goldn

expedițiilor „Cutezătorii”, 
obținute 
lor prin 

pio- 
b-o- 

de

ca șl conlucrarea 
de

Romftnln. 
Gheorghe 

astăzi 
la Ilucu-

cfire șl-a prezentat scrisorile de 
acreditare In calitate (le ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Argentina -la Bucu
rești. (Cu violările in pag. a V-a).

Ambasat
București, 
a oferit o 
In Romfinla a soție! 
Republicii Peru. I 
Gonzales de Velasco.

lorul, ... ______ __
Mariano Pagador Puente, 
recepție cu prlleiul vizitei 

1 președintelui 
Marla Consuelo

in .vizite la Palatul pionierilor

MLrcea ANGELESCU 
Petre NEDELCU

în seara aceleiași zile, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Român, 
a ’oferit un dineu In cinstea dele
gației Partidului Socialist Francez, 
condusă de Francois Mitterrand, 

al ■ Partidului Sb-

■omăne 
! eotla Adunării Generale a Organizației 

Națiunilor Unite.
.Personalitate -marcantă a Partidu

lui ,.Mapai“. Golda Melr a delimit 
In perioada 1KKJ—18®1 funcția de se
cretar general al partidului. La 
17 martie 1950. după decesul Iui Lev! 
Eshkoi. Golda Melr a fost aleasă 
In funcția de prlm-mlnlslru al Is
raelului. funcție po caro o deține d« 
atunci fără Întrerupere.

Opinia publică din (ara noastră 
salută vizite premierului Golda Meir 
ca o expresie a relațiilor dintre Re
publica Socialistă România sl Israel, 
relații stabilite pe baza respectării 
DrinciplIIor independenței si suvera
nității naționale, egalității in drep
turi. neamestecului In’treburile In
terne si avantajului reciproc. In spi
ritul coexistentei pașnice Intre state 
cu orindulri soc! a ie diferite.’

prim-sccretar 
clalist Francez.1

Au luat parte tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, Manea Mănes- 
cu, Ștefan Voitec. Cornel Burtică, 
Ștefan Andrei.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat Intr-o atmosferă prieteneas
că. secretarul general al Partidu
lui Comunist Român. Nicolae 
Ceaușescu, șl primul secretar al 
Partidului Socialist Francez, 
Francois Mitterrand, au rostit toas
turi.

în ziua de miercuri 3 mal a.e., 
președintele Consiliului de Stal 
tovarășuL Nicolae Ceaușescu. a 
primit' pe V.K. Ahuja care șl-a 
prezen ta t scrisori Ie de acred I tara

în după-amloza zilei de 
miercuri 3 mai 1972, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Romăn, 
președintele Consiliului de Stat, a 
primit pe Franc Bărbieri, redac- 
lor-șef a! săptămlnalulul iugoslav 
;.Nln“, și pe Dragoslav Rancici, 
"șeful secției' externe de la aceeași

La Invitația pre
ședintelui Consi
liului de Miniștri 
al Republicii So
cial Iste 
Ion 
Maure r. 
sosește 
rcștl. Intr-o vizi 
tă oficială, 
mill 
Israelului, 
Melr. im... . «.

N&tcuțQ la Kiev.
la 3 mal 1693. ■ '
Golda Metr ș:-a 
urmat familia In 
emigrație 1:: Sta- 
tete'Unite. In v!r- 
sta de B ani. sta- 
blllndu-se in loca- 
li ta tea Milwaukee
— unde mat '
Urzlu â frecven- 
lat și cursurile 
uaul institut pe- ;
daaoalc. In anul 
1921. Itnoreună ru 
solul său. a r>ie- 
cat In Palestina.

Goldn Melr și-a 
Incenut cariera 
politică în 19211. 
tind Sindicalul rajwWSSSWgKî 
muncitorilor evrei 
din Palestina l-a 
propus postul de secretar general al 
Consiliului muncitoresc nl • femeilor ; 
te cadrul mișcării sindicale a acti
vat vreme de 25 de ani.

După creareo statului Israel, te 
19-48, Golda Melr a îndeplinit in ca
drai guvernelor, care s-au succedat 
diferite sarcini. în vara aceluiași an." 
ea a foot numită reprezentant dlolo- 
matlc nl Israelului in Moscova, exer
cit! nd această funcție oină In aprilie 
1919. Apoi, Golda Melr ă fost numită 
ministru al muncit șl al asigurări
lor sociale, funcții pe care le-a deți
nut plnă In auriile 1052. Intre anii 1952 
și 1991 ea a ocupat funcția de mi
nistru aJ muncii. Din IBM plnă in 
IM'S. Golda Melr a condus Ministe
rul Afacerilor Externe ; te nceastă 
calitate, ea a fost șefa delegației Is
raelului la numeroase sesiuni ale

■■ ,, ' ' . PJÎ î g
Miercuri după-amlnzâ s-au Înche

iat convorbirile Intre delegația 
Partidului Comunist Romăn] condu
să de tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, 
«secretar general al Partidului Co
munist Român; și delegația Portl-

■ UNESCO, să examineze cele mal 
eficiente căi șl mijloace! menite să 
ridice, pe o treaptă superioară, par
ticiparea comisiilor naționale euro
pene pentru UNESCO la «, pregă
tirea șl realizarea programului ae- 
Ecral al organizației. In înfăptuirea 
marilor ■ obiective ale UNESCO,

Miercuri 3 mai a.c., președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, tovarășul 
Nicolae. Ceaușescu, , a primit jte 
Juan Carlos Marcelino Beltramlno,

publicație, cărora le-a acordat un 
interviu. I

La primire au participat to
varășii Cornel Burtică,, membru 
supleant ai Comitetului Executiv, 
secretar al; C.C. al P.C.R., ’șl 
Constantin Mltaa, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., consilier 
la Comitetul Central al partidului.

în calitate de ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Repu
blicii India la București (Cnvlnti- 
rile în pag. a V-a).

cimpoi de Inițiativă sl de ac
țiune a Întreprinderilor, a creat pa
ralelisme șl suprapuneri te organi
zare șl conducere, a complicat te 
mod' ncjustltlcat legăturile dintre u- 
nltățlle de bază, dintre ele sl foru
rile de conducere. .....
.acestora din urmă in procesul 
coordonare a activității ramurilor 
con-otnlel naționale.

Măsurile privind . perfecționarea 
organizării șl conducerii activității e- 
conomice r- supuse in ultimii ani li
nul tara proces,de experimentare si 
«statuate prin Legea cu privire la or
ganizarea și conducerea unităților 
socialiste do stat — au dat rezulta
te "pozitive In practică. O data cu 
constituirea centralelor te Industriei 
■construcții șl in alte ramuri ale c- 
conomlei naționale, s-a perfecționat 
snbdanțlal structura organizatorică a 
acestora, Iar pe toate treptele orga
nizatorice — întreprindere, centrală, 

minister — s-a 
’ îmbunătățit re- 

; partlzarea atribu- 
I (Iilor și compe- 
i tentelor. asUel 
| Incit conducerea 

si se apropie de 
1 producție. Iar de- 
i elzia de ioeul 
| luării șl. execu- 
i tării el. te condl- 
1 (Iile > ridicării ea- 
' 1113(11 acesteia.

■ Creareacedtru- 
1 lelor n însemnat 
I totodată, trecerea 
) de ia o slriictu- 
, ră 'administrativ-1 
I organizatorică' a 
i industriei! con- 

’ struct! ilb’r. s.i la 
i o structură, or

ganizatorică fun
damentală pe erî- 

<. In acest sena, se 
generale renrezen- 

rirhicfl intermediară, 
re șl minister, o ve- 
admlnktratlvă. ps 

sini concepuie ca 
mari unități economice autonome, de 
producție, organizate pe principiul 
gesilunll economice, care asigură în 
mod nemijlocit conducerea între
prinderilor șl a celorlalte unitatl 
componente și răspund de îndeplini
rea rsnrclnlipr de plan.

Așadar, in procesul perfecționării 
structurii organizatorice și de con
ducere- a Industriei și ^construcllllor. 
a altor ramuri ale economiei națio
nale. .elementul cel mal Important ÎI 
reprezinți Înființarea centralelor șl a 
altor organizații economice similare, 
ivind ca obiect al activității produe- 
(la de bunuri materiale, executarea 
de lucrări sau" prestarea de. servicii. 
1 După cum s-a .arătat la Conferin
ța pa țară a cadrelor de conducere

'dulul Socialist, Francez, condusă de 
iFranțols Mitterrand; prim-sccrctar 
al Partidului Socialist Francez. ■

La încheierea convorbirilor aii 
luat parte tovarășii Ion Gheorghe 

. Maurer, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
nl -C.C- al 'P.CR., Manea Mănescii, 
membru oi Comitetului Executiv, 
nl Prezidiului Permanent, secretar 
a! C.C. al P.C.R.. Ștefan Voltcc, 
membru al Comitetului Executiv nl 
C.C. al P.C.R., Cornel- Burtică. 

■ membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. nl P.C.R., 
Ștefan Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.

Convorbirile s-au .desfășurat In
tr-o .atmosferS caldă, de cordlaU- 

, late.

Au luat* parte Juan Velasco 
Gonzales, fiu?, președintelui peruan, 
șl Margarita Arbului de Tantaiean, 
soția. ministrului Industriei peștelui 
din Peru, precum și Marla Blănescu, 
Tamara Dobrin, vicepreședinte , al 
Consiliului s Național al Frontului 
Unității .Socialiste, vicepreședinte al 
Consiliului Culturii șl Educației So
cialiste, Mircea-Nieolae.'scu. ambasa
dorul Românie! te Peru, cu soția, 
Mariano Pagpdor Puente, ambasa
dorul Republicii Peru la București, 
cu rația.

La raslre, In numele celor a- 
proape două milioane de membri ai 
Organizației Pionierilor' din Româ
nia, o fetiță rostește - o caldă urare 
de bun venit. Virgllîu Iladulian, pre
ședintele Consiliului .Național al Or
ganizației Pionierilor, a făcut apoi 
o scurtă prezentare a mișcări! pio
nierești, a activităților variate care 
se desfășoară in acest palat ai tine
reții. în continuare, au fost vizitate 
expoziția c ; 
vie ilustrare a rezultalelo: 
anul tre-cut jn Itinerarele, 
țâră da ceie 200 de echipaje 
nloreșll. precum și cercul de 
deril ți c-UEăiuri artistice și cel 
balet

Cu acest prilej, soției președinte
lui Republicii Peru. Marin Consuelo 
Gonzales de Velasco, și tovarășei 
Elenă Ceaușescu le-a fosi oferită 
înalta distincție pionierească „Cu
tezătorii'’.

îh încheiere, a avut loc un pro
gram de cinteco șl dansuri populare, 
p-ezcn’at de echipele artistice aie 
Pnletuiul pionierilor.

Soția președintelui Republici! Peru, 
Măria Consuelo Gonzales de Velasco, 
ți tovarășa Elena Ceaușescu au fă
cut apoi o,vizită In Consiliul Na
țional al. Femojior. undo au

Tocmai în această nerspecllvă ne 
apare Întreaga însemnătate a acii- 
vltățll UNESCO, pe caro guver
nul român a saluțat-o șl a spriil- 
nls-o !n permanență. îșl află sl aici 
o expresie elocventă atașamentul 
României socialiste față de dezvolta
rea culturii și do cooperarea1 cu Ru
rală internațională,! ca -O coordonată 
majoră a politicii salo interne șl ex
terne. - ■■ '■
.în acest context; importănța celei 

de-a Vt-a Conferințe regionale a co
misiilor naționale europene Dentru 
UNESCO. care se • întrunește la 
București la Invitația Comisiei na
ționale române, nu scapă nimănui. 
Prin recomandările pe care le vă 
adopta, conferința va putea nu nu
mai să reafirme conștiința necesită
ții cooperării europene, dar sl, mal 
cu seamă, «ă klen'.lflce no’ căi ?i 
mijloace capabile să Intensifice coo
perarea culturală. Cu un astfel do 
program de cooperare. UNESCO 
va aduce neîndoielnic o contribuție 
substanțială la dezvoltarea culturală 
a națiunilor, europene, la stimularea 
relațiilor șl șchlinbprllor.Eiilturale, șl, 
ș'.Urillflce. id promovarea acelui 
dialog uman fără de care nimic nu 
poale dăinui cu adevărat

Des! sur, colaborarea europeană 
este folositoare nu numai popoarelor 
europene, dar șl relațiilor multiple 
de‘ conlucrare intre continentul nos
tru șl celelalte regiuni ale IurolL 
în acest spirit. România este pro
fund interesată de ae'ivitalea des
fășurata de UNESCO, a cărei expre- 
eie, marcantă o constituie sl eccastă 
conferință.

Adresez, ca atare, in numele gu
vernului român, sincere urări de 
succes lucrărilor dv.. cu speranța eă 
cea de-a Vl-a Conferință realpnață 
a comteillor naționale "eurâpene 
pentru UNESCO , vn deschide noi 
perspective de cooperare culturală 
internațională. In folosul tuturor ță
rilor europene, și va sluji cauza pro
gresului si a păcU te lume.

avut o convorbire cu prof. univ. Zoe 
Dumitrescu-Bușulenga sl Ioana Boga. 
vicepreședinte ale consiliului! Cor
nelia Dlnescu $1 Marin Ciocan. cecra- 
tare ale C.N.F.,

Gazdele au prezentat pnnapatelo 
preocupări ale acestei organizații, 
au înfățișat condițiile de viată șl de 
lucru asigurate femeilor din țara 
noastră, grija deosebită acordata de 
elat pentru proiecția mamei s! co
pilului.

Soția președintelui Republicii Peru 
n împărtășit din strădaniile depusa 
in țara sa in vederea participării 
generale a femeilor )a viata obștens- 
câ. pentru ridicarea nivelului- lor 
cultura! și educativ. Maria.Consuelo 
Gonzales de Velasco șl-a exprimat 
satisfacția de a fi putut stabili legă
turi de prietenie cu organizația fe
meilor din România.

în cursul după-amlezll. Mnria- 
Consuelo Gonzales de Velasco a, vi
zitat Muzeul satului, precum sl no! 
cartiere de locuințe construite In ul
timii ani In București.

Seara, solia președintelui Republi
ci r Peru. Marla Consuelo Gonzales 
do Velasco, și . tovarășa Elena 
Ccaușascu au asistat la spectacolul 
cu opera ..Rlgolelto0. nrezentat de 
Opera română.

Au .asistat, de nsemenen. tovară
șele Henn Maurer. Maria Măr.eseu. 
Rcghlna Verdel. Marla Popescu.’ 
Dana Măjiescu. precum și persoanele 
oficiale r- 
solese pe 
bilet! Peru

tura reprezintă, alături de bunăstarea 
.materială, un factor de reală impor- 

f tanță al democrației, cu a cărei dez
voltare se află Intr-o-Btrfnâă inter
dependență dlaiecllcă. Căci e«ste no
toriu faptul că omul cult, informat, 
care cunoaște șl înțelege legitățile 
devenirii Istorice, poate dirija aea’ai- 
tâ devenire potrivit cerințelor pro
gresului, ceea ce, pînă ia sfirșltiil 
sfirșltuJui, înseamnă libertatea in 
sensul ei real de necesitato înțe- 

, leasă.
Observăm, In aceeași succesiune 

de IdeL că de-a lungul vremii cul- 
.tura s-a dovetlit un factor de dez
voltare a slmtamlnluiul de solidari
tate umană. Precum «c știe, valorile 
spirituale au circulat întotdeauna, 

(fapt IX) deplin atestat de influență 
pe oare au exercitat-o reciproc cen
trele de-'i civilizație. Favorizlnd 
■schimbul de valori spirituale șl. prin 
■aceasta, cunoașterea' reciprocă, cul
tura a «Umulat ®r stimulează apro
pierea popoarelor, dorința lor de 
cooperare pe multiple planuri.

Este Indiscutabil că numai prin 
răspîndlrea . largă' a riiliurU-șl valdri- 
fitairea ei dn practica c&rfofnic<^si> 
clală, te condițiile dezvoltării coope
rării Jntcmaționaie, îșl pot gâsl coh:- 
țlo.iarea problemele majore caro 
confruntă astăzi omenirea ca, bună
oară, înlăturarea subdezvoltării ș! a 
consecințelor ei — foametea șl awi’- 
fabatlsraul — ca fsă! le amintim 
doar pe cele mal importante, com
baterea poluării Jrnfedluiui Înconju
rător. politica demografică s.a.

Revoluția ștlințiBeo-’.ehnică con
temporană face posibilă difuzarea 
culturi! cu ajutorul tmor mijloace 
de comunicație mereu mal nume
roase si mnl perfecționate. Dar acest 
fapt cate departe de a tl suficient. 
Lumea resimte tot mai acut nece
sitatea organizării circulației valo
rilor spirituale. Este limpede -ă 
prin -intermediul organizării, "cultiirâ 
ișl amplifică forța de pătrundere, 
capacitatea de a acetelern progresul 
general

|Sînt
complexe, adoptate ta ultimii ani de 
partidul și statul nostru — în- lumi
na hotărîrilo- Conferinței National 
a P.C.R. din decembrie 1867 si ata 
Congresului al X-lea — pentru pere 
fecțlonarea organizării, conducerii șl 
planificării economiei naționale. Elo 
nu menirea să răspundă neîncetat si 
tit mai bine transformărilor ce au 
Ioc- In baza tehnico-iritatarlală a . e- 
onomlei tării noastre. In Întreaga 
viata economică, să contribuie din 
piin La utilizarea superioară a resur
selor materiale jșl umane, să asigu
re accelerarea tnersulul înainte ai 
țării'rp® drumul 
extialtste multilateral dezvoitate. 
Concepute Intr-o glndire unitară., de 
Pîrspectivă, In condițiile'’- aplicării 
consecvente a centralismului detno- 
i-utie — principiu organizatoric fun- 
țiimcntal si statului nostru socialist 
— măsurile întreprinse îmbină armo
nios eonducerea 
țtntrali, ne bază 
drs plan, a intre- 
'(tll vieți ecpnomî- 
co-soclale, eu lăr
girea drepturilor 
șl atribuțiilor u- 
nitătllor produc^ 
l:ve. creează ca- 
<!rul organizato
ri <■ pentru sllmu- 
larea, largă & ini
țiativei si capa
cității creatoare a 
oamenilor muncii 
l:i muIUple do
menii ale activi
tății economice. 
Realismul-. Juste
țea. caracterul 
Sîiihtlfic si atot
cuprinzător âl'a- 
cftsîpr, măsuri își 
gă^sc"; cea mal 
vie .ilustrare în rezultatele obținu
te. după Conferința Națională șfCdn-s' 
grecul al X-!ea al partidului, in dez-, 
V>ltarcâ impetuoasă I modernizarea 
continuă a economiei naționale.
a In ansamblul acestor măsuri, un 
loc prinripai O .ocupă,cela care nn- 
yașț crearea unor noi siructuri or
ganizatorice șl de conducere a actî- 
vităili economice în indust-lc șl con
strucții, în alte ramuri, ale prodne- 
(feî materiale, ale căror caracteris
tici; esențiale constau Jn înființarea 
(■ențraletor șl a altor organizații e- 
conomlee simltarc. lărgirea drepturi-, 
ItX-'.sl ■ atribuțiilor. Jntreprinderitor, 
întărirea 'tortei de "acțiune si cuprin
dere- a planului. Confruntate cu via
ța, cu practica, aceste noi structuri 
și forme novatoare do organizare ?! 
conducere 'a- activității economice 
și-au dovedit pe deplin viabilitatea. 
O "paralelă, chiar, sintetică, cu dste- 
mui de organizare și conducere _• a 
Industriei sl construcțiilor, a ailor 
ramuri economice, practicat oină ta 
aplicarea botărlrllor Conferințe! .Na-, 
tîonale a partidului, din decembrie 
1987, este-edificatoare În.dccît reit 
Vechiul sistem a corespuns unui a- 
nym.lt stadiu al dezvoltării ■ noastre 
ecoriomlce, dar cu timpul a îndepăr
tat tot mal muil contrai de decizte' 
da. locul u ndo se desfășoaH efect! v 
activitatea productivă, a redus

vedere tn probleme privind dezvol
tarea cooperării europene ne tărlmul

1 educației, științei șl culturii. In fo
losul păcii șl, progresului pe conti
nentul nostru.

Conferința de ta București 1st orc- 
pune să examineze postbilltăți'.o 
existenta in vederea intensificării sl 
diversificării conlus-ărili In dome- 

.r.jilc care Un de competenta 
1 ' ' ■,. .! < ,■ r ••') J: --

Ptenm-a. C. C.. a! P. C. fl. din "Î8
■0’ c • ' ' ’ ' • " ■" " ■ . ■

aprilier 1S72 S’ convocat, pBnîra 
’ tuna luGo-a.c., - • -

PAFmDUUJl COMUNIST 
dczEăterii prcbbjntfvor 

jtedfxționăî-ii, in cantinuATo. 3 
condoo&nf ai planiRcămi^ 

leconornico-sociale, aezvoîtSrn 
. Gemucrnțjei socialisto
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Ald. ta uzina „Strungul” din Arad. ganlzațlel de buză de la secția roți I
am fost martorii unul moment, am dințata. Rolul organizației de partid no! etc. Dar evantaiul do mijloace-de
putea spune, emoționant: inginerii constă In a sesiza ce schimbări caii- Informare folosite de organizațiile de
isal Dașcâu șl lluralln Opruț, invitați tallve se petrec Intr-o etapă sau alia. partid este mult mal larg. în legătură
la comitatul de partid, au fost feliei- Planai ne fiind o repetare mecanică de cu aceasta mori torul Dumitru Șlrlanu,
tați de membrii comitetului sl con- la an la an, munca de partid trebuie membra al biroului organizației de
ducerea uzinei pentru că. prin adap- subordonați cunoașterii a ceea ce a- bază de la scclla montaj, remarca :
tarea unor dispozitive ta mașinile de pare nou, nu doar ca cifre, sub' aspect
rectificat, au contribuit ta creșterea 
productivității muncii ta aceste utilaje 
șl la diminuarea zgomotelor In hala 
de prelucrări mecanice. Era practic 
momentul final, de firească prețuire, 
pentru conștllndozjtatea cu care În
depliniseră o sarcină care, deși cu ca
racter tahnlcto-profesJonal, le fusese __ _ ________
încredințată, de organizația de partid. taurgent fab: Icalla. .AmactIonatImc- 
Tn fruntea unu! colectiv, oel doi, după dlat. în primul rind. totl comuniștii

as-Ts._________ -___»____ 1 “ Porn!ra 13 fePlul că pentru
cantitativ, ci ca implicații cal!tatlv-u- cunoașterea situației intr-un loo sau
mane. Să vă dau un exemnlu din altui de producție nn trebuie nbsoiu-
secțla noaistrâ Strungarii, frezorii și tizate anumite forme. Important esle
rectificatorii lucrau la piese pentru un ’ ea biroul organizației de bază să ra- 
anumlt tip de strung De la secția 
montai general ni s-a comunicat că 
pentru export slnt cerințe de produ
cere a unul alt tip. Trebuia schimba-

“I

La 9 mal, anul acesta, se Împlinesc 
nouăzeci șl clnd de ani de la procla
marea indeijendenței du stat a Româ
niei. Cucerită prin lupia eroică a po
porului, independența a reprezentat 
rezultatul acumulării unor necesități 
obiective hotăritoare pentru pro
gresul țării, al unul proces complex 
și îndelungat de dezvoltare a socie
tății românești. Independența, suve
ranitatea stat principalele forme da 
manifestare șl exercitare a libertății 
popoarelor. Ca șl cucerirea libertății 
EOdnle, dobîndlrea neatlrnării, a li
bertății naționale a necesitat. In iure
șul istoriei romăneșU, un Încordat șl 
permanent efort. Un popor care se 
formează Intr-o epocă de adlnd frâ- 
mlntări sociale și politice, cum au fost 
secolele II—VIII ale mileniului unu 
din ora noastră, un popor care se dez
voltă po un teritoriu așezat la o răs
cruce da căi ale mlgrațlllor, firesc 
ora să ducă o necontenită luptă pen
tru existență, pentru independență șl 
libertate.

Tntr-adevăr. este un fapt de necon
testat că lupta neistovita pentru 
neatlrnaro a fost una dintre cele mai 
pregnante trăsături caracteristice ale 
Istoriei noastre. 
Șl Gelu. si Ba- 
sarab. șl Bogdan 
au fost nevoit! să 
lupte pentru în
temeierea statu
lui lor Indepen
dent șl chiar să 
se jertfească pen
tru această Inde
pendentă. Tn ■ 
veacurile urmă
toare. poporul șl 
cele trei 
mfineștl 
rol de 
Europei 
va invaziei oto
mane. ApoL dnd 
țara a fost subju
gată de otomani 
sau de hab&burai. 
lupta pentru cu-

state ro- 
au îucnt 
scut al 
Impotri-

interna-lațlfle economico și politice 
țlonale.

Toate acestea făceau ca dobindlrea 
Independenței să capete un caracter 
imperios, poporul răivrăilndu-se nu 
numai impolriva asupririi sociale, cl 
și a celei naționale. Răscoala condusă 
de Horea șl. mal ales, cea condusă 
de Tudor vladlmlrescu au urmărit, 
alături de obiective sociale, că înlă
ture stăplnirpa fanariotă ori habsbur- 
gică. Și aceasta cu atlt mal mult cu 
dt clasa feudală era străină ori În
străinată.

Iluminiștii transilvăneni au 
trlbult substanțial Ia trezirea conști
inței naționale șl la lămurirea nobi
lului țel al neatlrnăriL „Vai neomu
lui romdncic și iar cal / exclama cu 
jale Gheorghe Șlncai. Carele uU|n- 
du-jd clața și seminția gama supt ’ 
jugul altor neamuri... Dejteap- 
tă-te, drept aceia, o, iubite neam al 
meu, și ai minte I".

Ideea de cucerire a Independenței 
pășea mină In mină cu ideea de uni
tate. Intr-un memoriu redactat de 
moldoveni către Poartă. In 1822. se 
urâta că trebuie să fie. „o unire fnfre 
toți fiii patriei, precum și neamul

dezlănțuit In 1673 Insurecția 
ninsula Balcanică.

Eroismul .revolți

în Pe-

con

■revoluționarilor din -.j,.,. .„rinSJ 
dul popoarelor din Balcani, creșterea 
economică a țărilor balcanice. Întări
rea forțelor armate ale acestora, so
lidaritatea politică ce se închega In
tre ele. efervescența morală in fa
voarea Independenței statale au făcut 
ca suzeranitatea îotorhână, ca șl pro- ___. .... -------, ..a

$
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ecrirea independentei a devenii o for- 
mă a luptei penlru păstrarea ființei 
naționale, pentru existență. Rar se 
mal poate inlllni In istoria Europei 
un popor care, subjugat mari 
puteri, Impârțlt în trei stătulețe, să 
fi rezistat totuși, sâ-șl fi păstrat toate 
coordonatele personalității specifice șl 
să fl Intrat, demn și mlndra, In Isto
ria modernă, cucerindu-șl Indepen
dența șl suveranitatea o dată cu ceio 
mai multe popoare ■ europene. Nici 
armatele.'otomane șl austriece, nici 
poverile economice, nici Încercările 
de deznaționalizare n-au pulul Înă
buși voința poporalul român do a tril 
liber. Aloi sta explicația bătăliilor 
pentru neallrnare. purtate la Rovine 
cajșl In Vaslui, Călugărenl, la Giur
giu, Plevna sau Grivlțn. -.

f$ăzu!nța spre ^independență .s-a 
Îmbinat adesea cu lupta pentru do-‘ 
blndlraa libertății sociale a poporu
lui, nșa după cum s-a îmbinat și 
s-a Identificat cu lupta pentru uni-

tectoratul puterilor garante să se vă
dească tot mal mult drept aberații 
politice și juridice, a căror înlăturare 
era imperios cerută de dezvoltarea 
Istorică. lor dacă țarismul l>l urmă
rea propriile Interese In Peninsula 
Balcanică, popoarele de aici au cău
tat să folosească agravarea relațiilor 
ruso-olomaho pentru a-șl promova 
propriile interese naționale, a-șl cu
ceri neatîrnarea. Avlnd un stat pro
priu. o bază economică șl o armată, 
o excelentă stare de spirit în favoa
rea luptei pentru Independența, po
porul român putea fl o forță remar
cabila in lupta pentru lichidarea do
minație! străine. Așa s-au pregătit 
condițiile pentru proclamarea Inde
pendenței. fa 0 mal 1877 ,

într-o atmosferă de entuziasm rar 
Intilnît. armata 
română a pornit 
ta luptă, alături 
de armata nisă. 
In flancul dreot 
al frontului antl- 
oSoman. Grivita. 
Rahova, Smîrdan 
aveau sâ se în
scrie ca momenta 
eroice ale luptei 
românilor cen
tra neat! mare și 
suveranitate. ea 
o continuare a 
Rovinelor. Vas
luiului, câiugâ- 
renlidr.

Neatlrnarea do- 
blndită cu grele 
jertfe prin lupta 
poporalul In 1877 
a însemnat 
măreț vis sera

pentru neatârnare, purtate 1 
ca?ș1 1a Vaslui, Călugăreai, 
glii, Plevna sau Grivlțn. -•

Imbl

tale statală. „Unitatea naționalâ, 
scria N. Bâlccscu, fu visarea iubită 
a voievozilor noștri cei viteji, a tu
turor bărbaților noștri cei mari, care 
întrupară iu sine individualitatea ji 
cugetarea paporului spre o mani
festare bună. Pentru atnsa ei trăi
ri. munciră, suferirâ îi muriră. Pen
tru dința Mlreea cel Bâtrin ti Ștefan 
cel Mare se luptară toatâ viata Iot 
îndelungată îi traserâ asupră-le nă
vălirea îngrozitoare a turcilor ; pen
tru dlnșa Mlhai cel Viteaz cade uci« 
!n clmpul Turda... pentru dinin Horia 
moarte cumplită pe roată sufară“. 
Bălcescu, ca un veritabil vizionar, 
arăta că in marea problemă a inde
pendenței șl a unirii, poporul Joacă 
rolul prim : „Aceea ce conculsla n-a 
putut isprăvi, frăția o va face. Aceea 
ce coleoozll noștri cei mari cu uifeîia 
Iot n-au putut, poporul armat jl în
tărit de un principiu o ca putea”.

într-ndevăr. poporul a purtat 
eroleele bătălii. □ dot cele mai grele 
jertfe pentru apărarea neatlrnării, 
pentru redobindlrea el. pentru păs
trarea flintei naționale.

In veacurile XVU șl XVIU. dnd 
cronicarii începeau să povestească 
faptele «strămoșilor, cu glodul de n 
trezi vechile Idealuri de neatlrnare, 

M-
faptele strămoșilor, cu glndi 
trezi vechile Idealuri de n 
se zămislea și se forja conștiința 
{tonală. Conștient! câ „de la Rlm ae 
trag", că formează aceeași națiune, că 
nutresc același mare Ideal, idealul li
bertății. al Independenței naționale, 
locuitorii țărilor române iși Intensifi
cau ș!-șl sporeau formele luptei pen
tru neâUmare. Cultura, râspfndltâ tot 
mal adine In mase, devenea o temu
tă armă în marea bătălie pentru In
dependență. cu care poporul nostru 
deschidea zorii epocii moderne. Fe
nomenul nu era unic. Lo fel se dez
volta lupta pentru Independență a ix>- 
poorelor Italian, ceh, polon, maghiar, 
Bulgar, slrb.

Progresele vieții materiale, dezvol
tarea formelor de producție capita
listă, bătăliile sociale, care zdrunci
nau tot mal mult orinduirea feudală 
ca asaltul unei cetăți medievale, 
dezvoltarea conștiinței [naționale, pre
cum șl slăbirea Imperiului plurinalio- 
nal otoman, tn veacurile al XVIII- 
lea și al XiX-len. nu reprezentat 
factori ce au favorizat Irltcnsiflca- 
roa luptei poporului noslra pentru 

-.libertate națională, Stăplnlrea oto
mană sau hobsburglcă era de esență 
feudală șl medievală ; la- In proce
sul dezvoltării capitalismului, struc
turile feudale deveneau toi mal ana
cronice. ca bariere ce trebuiau înlătu
rate. Se crea o nouă economie. Se 
producea o adlncă primenire socialfl. 
Se Impunea necesitatea unei noi or
ganizări statale, capabilă s& sprijine 
propășirea Industriei șl u comerțului, 
dezvoltarea culturii naționale. »ă in
staureze un regim de libertate In re-

noslru este unul". Memoriul preconi
za reforme sodal-poUUce. „bune te
meiuri" capabile „să pâzcatcă întărită 
în ced unirea tot trupului neamului 
nostru". Ideile de libertate și unitate, 
de neatlrnare s-au vehiculat tot mal 
Insistent pe întreaga orie a pâmln- 
tulul șl poporului românesc, devenind 
o Ideologie militantă, o forță mobili
zatoare, Inspiratoare a luptei pentru 
propășire.

Revoluția din 1818 a situai pe pri
mul plan al vieții sociale românești 
problema unirii și a Independenței 
naționale. Scriind . In 1847 studiul 
„Campania românilor In contra turci
lor de la anul 1595“, Bfilcescu atri
buie eroului său preamărit. Mihai 
Viteazul, marele rol do model și 
simbol : .„„el lucra- la crearea nația- 

. naUtătil românești, la unirea tuturor 
Tomânllor intr-un stat politic. " Ideea 
măreață și singură mlntuiloare pen
tru noi. pe care din orbirea acelor 
veacuri, părinții r noștri n-o putură 
realiza statornic, și care singură tre
buie tă fie ținta politică a românilor 
de astăzi*.

Pe Clmpla Libertății. în primul din 
cele 10 puncte proclamate acolo, se 
cerea pentru națiunea română din 
Transilvania „independența sa națio
nală” sub raport politic, iar lupta din 
Dealul Spirit s-a șl schițat ca începu
tul marii bătălii penlru Independență 
inir-o nouă fază : cea a Istoriei mo
deme. Revoluția din 1810. cu toate 
eforturile șl Jertfele el. n-a putut în
făptui acest ideal Nld condițiile ma
teriale și spirituale nu erau pregătite, 
far împrejurările erau cu totul nefa
vorabile.

Zece ani după revoluția de la 1848, 
toatâ energia poporului român s-a în
dreptat spre înfăptuirea Unirii. Iar 
Unirea era încă un pas. tncâ o pozi
ție cucerită in lupta pentru Indepen
dență. Marele net din 1(00. chiar 
dacă nu cuprindea încă întreg po
porul român In îmbrățișarea hotare
lor aceluiași stat, a pua. nșa cum era 
firesc, In mod șl mal acut problema 
Independenței.

Noul stat dorea să-șl creeze o eco
nomie proprie. Emanciparea șl im- 
p-oprlelărlres țăranilor. In 18fM. au 
lărgit relațiile capitaliste In agricul
tura. Prin suprimarea clădi au sporit 
brațele de muncă necesare Industriei, 
transporturilor, comerțului. O parte 
din fondurile bănești încasate de mo
șieri erau plasate In industrie. Intre 
1G®0 și 1878. numărul întreprinderilor 
Industriale a crescut de două ori șl 
jumătate. Dezvoltarea Industriei era 
însă , frinată de tratatele comerciale 
Înrobitoare S-a inițiat co™ tract la 
de căi ferate, dar capitaliștii străini 
plasau Investițiile In condiții mal a- 
păsătoare dcclt unei țări suverane. E- 
forturile de modernizare o țării erau 
puternic stlnjenlte. Suzeranitatea 
sultanului nu îngăduia României să 
Întrețină relații externe dLrecte cu 
alte state, limita armata șl stlnjenea 
libera organizare o tării.

In condițiile stadiului de dezvoltare 
Ia care ajunsese țara, regimul suze
ranității Porții șl protectoratul pu
terilor europene apăreau ca anacro
nisme, spre a căror abolire conver
geau Interesele iuluror claselor so
ciale.

Totodată. împrejurările Internațio
nale începeau sfl ne fie tot mai favo
rabile. Lupta pentru libertate a 
popoarelor din Serbia, Munlenegru, 
Grecia. Bulgaria creștea In amploare 
și Intensitate, tn duda dominației o- 
tomane. guvernul român a protejai, 
pe pămlntul țârii noastre, organizarea 
luptei de eliberare a bulgarilor ri a 
sirbllor. l-a o lutul să oorneaseă eroi
ca lor răzvrătire. Hristo Botev șl to-

c,

deplinirea unul
în

Iar $1 conscclnfa legică a luptei 
duse pe toate tarimurlie șl fără nici
un răgaz ; cucerirea Independenței a 
deschis cil n-oi de dezvoltare Româ
niei moderne, desâvirțlril unități! 
statale, a creat condiții prielnice pen
tru valorificarea potențialului mate
rial și uman al țării. pentru afirma
rea el In mod suveran pe arena In
ternațională.

Purslnd amprenta ortndulrll sociale 
a vremii, fiind înfăptuită sub condu
cerea unul guvern burghez șl sub 
hegemonia de clasă a burgheziei, In
dependența nu ®l-a adus Întregul el 
corolar : .libertate șl drepturi egale 
pentru toți cel ce muncesc. Pe mă
sura dezvoltării Bale, clasa munci
toare. cea mai înaintată forță socială. . 
forțele democratica șl-,patriotice ale 
societății românești au continuat 
timp de decenii lupta pentru de- 

’ “ dat grelepUnn independență, au 
jertfe in această luptă. I-a re
venit partidului comunist, ca. expo
nent al intereselor vitale ale clasei 
muncitoare șl ale întregului popor 
muncitor, misiunea de a lua In mli- 
nile Iul stindardul Independenței na
ționale al de a mobiliza cele mal largi 
mase ale poporului la triumful luatei 
de eliberare socială șl națională.

Deplina independență șl suvera
nitatea deplină a țării, poporul nos
tru le-a doblndlt In anii socialis
mului. Acesta este meritul istoric 
ol Partidului Comunist Român, care 
a înscria cucerirea libertății, indepen
denței șl suveranității naționale ca o- 
blectlva, fundamentale ale revoluției.

Dumitru ALMAS
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varăsli din jurul lui și-au organizat 
In tara noastră cetele cu caro au

la Adas ASIGURAREA „TURIST"
Printre multiplele forme de 

asigurare practicate de Admi
nistrația Asigurărilor de Stat 
s-a Introdus, nu de mult, șl a- 
slgurarea „Turist". Această 
formă de asigurare vine în In- 
tlmplnarea cetățenilor care 
pleacă In concedii, excursii sau 
delegații șl care doresc să În
cheie o asigurare pe o durată 
mal scurtă. la un cost conve
nabil.

Asigurarea ..Turist' poate fi 
încheiată de orice persoană In 
virată de In 10 la 70 de ani.

Ea este valabilă pentru cazu
rile da invaliditate permanentă 
sau deeea din pricina unor ac
cidente.. Totodată, asigurarea 
„Turist" se poate încheia șl 
pentru bunurile gospodărești. 
Sumelo asigurate diferă In func
ție de natura accidentului (de la 
10OTO Ia 23 000 lei), iar pentru 
bunurile gospodărești suma asi
gurată este de 20 C©0 lei.

Asigurarea „Turist' se încheie 
pa o perioadă de o lună de zile. 
Iar prima de asigurare este de 
18 Iei.

*i

Prin amabilitatea tovară
șului Viorel Durași, pro
curor la Procuratura- jude
țeană Cluj, ne-a parvenit 
..o vastă documentare — 
cum scrie autorul — prl- - 
vind activitatea Infracțio
nală a unuia dintre cei mal 
abili escroci cu care s-au 
lntllnll tribunalele noastre: 
Blrcă Ștefan, zis Fănleă. zta 
Nlcu. zls._ Neonornbliul s-a 
născut ta 0 martie 1917 ; 
plnă In prezent a fost con
damnat de 10 ori la pedep
se privative de libertate 
care totalizează peste 56 de 
an! cu un an mal mult 
dcclt vlrsta Iul”.

Mal departe. corespon- 
dentol nostru face o trecere 
In revistă a tuturor fără
delegilor făptuite de Blrrâ 
din septembrie 1939 — ctad 
șl-a reluat „activitatea” — 
șl p!nă lunile trecute clnd 
a fost arestat. In doi ani și 
ceva, escrocul n tras 
sfoară zeci șl zeci de ... 
meni, a furat autoturisme 

.(ern deci „pollcallflcai* — 
nu se mulțumea eu o sin
gură meserie, aceea de es
croc). acte, bani, a înșelat 
In stingă șl In dreapta, a 
deturnat cu „âcte-n regulă" 
un vagon de porumb tre- 
clndu-l. Intr-b gară C.F.R., 
do pe numelq unul LA.S. 
pe numele I său— — dar 
cile nu poate face un In
fractor înrăit In do! ani și 
ceva de libertate 1

tnsâ lucrul ce) mal In
teresant In relatarea la care 
ne referim nu erte nllt to- 
șlrarea exactă a furturilor 
șl escrocheriilor comise de 
Blrcă cit sublinierea vigu
roasă a unul [adevăr care, 
deși elementar, tale uneori 
doteonslderatl Pe bună 
drentate. procurorul clu
jean scrie : i „Escrocheriile 
nu s-ar fi putut desfășura 
cu sorți de lzbîndă fără 
concursul unor „binevoi
tori” — mal exact spus, ni 
unor amatori de afaceri îl 
chilipiruri. Actele antiso
ciale se nasc șl se dezvoltă 
nu pe insule puslli. cl acolo 
unde gă-sese teren prielnic”.

Intr-adevăr; un 
este doar germenele 
escrocherii, nu este 
escrocheria. O vorbă 
că pentru o dragoste 
bule să fie doi ; exact așa 
este șl aici : pentru o es-

pe 
oa-
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luni șl Iun! de studiu, lzbirtdlseră...
Este un fapt poate obișnuit, dar olin 

de semnificații. L-am consemnat toc- Membrii 
mal pentru că el reflectă una din di-. 
merKlunile de primă Importanță aie 
exercitării rolu
lui conducător ol 
organizației de 
partid ta flecare 
Ioc de muncă — 
respectiv străda
nia pentru stu
dierea șl cunoaș
terea temeinică a 
realității, pentru 
Intervenția activă 
în probîemele- 
chele, concrete, 
ale acestei reali
tăți.

Există în aceas
ta uzină un flux 
continuu al Idei
lor. stimulat prin 
consultări șl In
formări reciproce 
Intre organizați
ile de partid și 
mssa de salartați, 
subordonate ace
luiași scop : cu
noașterea reali
tăților și preocu
părilor colectl- • 
vuluL Ce moda
lități folosesc or
ganizațiile de 
partid In acest 
dialog destinat 
„prinderii” pulsu
lui întreprinde
rii 7

—■ La confe
rința pe țară a 
cadrelor din eco
nomie — ne spunea ’ Pompei Pe- 
treanu, secretar al comitetului de 
partid — am inteles si nud bine un 
lucru esențial : participarea taturor 
saJarfalRor la Înfăptuirea plinului în
treprinderii depinde de modul In care 
organizațiile de partid știu să conducă 
procesul de înțelegere șl însușire a 
sarcinilor de către toate formațiile 
de lucru, pînă Ia echipă, la’ om. 
Anul 
zultate . 
plan au foat Îndepliniți. Dar pe 
1972 trebuie fiă obținem o produc
ție globală cu 12 ta gută mai mare 
decft In 1971. din care pesta 53 tarată 
destinată exportului. Esle firesc ca a- 
ceșle sarcini noL «sporite. ®ă tie cu
noscute de toU salnriatIL De aceea, 
am convocat factori! de răspundere 
din urină șl. împreună, am stabilit 
măsuri care să ducă ta creșterea pro
ductivității muncii. In Îmbunătățirea 
calltâlli Am studiat, cu deosebire, 
problemele vlrind omul, mal buna re
partizare a potențialului uman ai în
treprinderii. nrin extinderea schim
bului III șl generalizarea schimbu
lui II, întărirea disciplinei, intensifi
carea controlului de calitate etc. La 
fel-au procedat șl birourile organi
zațiilor’ de bază. împreună cu comi
tetele sindicale 'din eecțlf, șl cu cele 
ale. U.T.C. am .dezbătut pe targ aceste

i'

in

lîîn secție s! ceilalți muncitori au fost
..........de aceasta schimbare.

iluî au fost repartizați 
pe sectoare de fabricație, an vorbit 
ra flecare muncitor in parte și ast-

tacunoștlnțațl 
Membrii biroul

r

.X

tea produselor, asimilarea unor repere |
----- ■‘"’^-'■jloaceLde I 
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| N’Zâre Kor6 | 
| la București |

IDe curfnd, la muzeul „Grigore I 
Antipa" din București a sosit o I 
colecție de fluturi și insecte — IIIIII

I întrebare
I pentru
| vînătoriIIIIIIIII| cu flăcările

I. S-a 

aII
I pieri din comună.

• lnci| două șalorlate. 
viciu’Eugenia AsafiI....IIIIIIIII III IIIHM| Călcat

| de avion
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' ca biroul organizației de 
noascl totul, să fie ta orice moment 
ta curent cu cerințeleta curent cu cerințele producției, cu 
preocupările din secție. Numai așa va 
SU să-și orienteze activitatea către 
problemcle-chele ale sectorului 1 

.unde-și-desfășoară munca. Folosim, 
bineînțeles, prilejul oferit prin Infor- 
'mările prezentate de șeful eecțlei 
privind realizarea planului șl sar
cinile "

înseamnă a fi

al activității economice
$

trecut 1-nm încheiat cu re- 
bune. Toți Indicatorii de

cerințe, erei nd climatul propice dea- 
copcrirll de noj rezerve de îmbunătă
țire a procesului de producție. Mili
tăm pontau întronarea deplină șl ge
nerală a Ideii că oamenii nu stat 
simpli ' executant!, cl să fie total 
angajați, in deplină cunoștință de 
cauză. In tal ceea ce preocupi orga
nizația de partid. Flecare trebuie să 
manifeste o mal mare răspundere în 
îndeplinirea sarcinilor de producție.

Ne-a apărat foarte evidentă aid o 
Idee : cunoașterea realității, n sarcini
lor nu trebuie privita static. Efica
citatea acțiunilor organizației de partid 
depinde de mobilitatea cu caro știe 
să-șl drcumncrle munca de cunoaș
tere In contextul condițiilor col de la 
o etapă la alta.

— Slnt situații dnd cerințele Impun 
modificarea pionului In cursul anului, 
no spunea loslf Groșan. secretarul or-

j

| 
i

fel, chiar din prima zl au fost reali
zate piese pentru noul tip de strung.

La secția turnătorie fontă. In zilele 
dnd ne aflam In uzină, urma să se in
troducă In fabricație un nou tip de 
batiu de strung. Pentru evaluarea 
exacta n forțelor secției, dar șl pentru 
pregătirea lor In vederea noii activi
tăți. biroul organizației de bază a 
antrenat toți agitatorii. Astfel. Intr-un 
timp foarte scurt s-au găsit eolutllîe 
cele mal bune de repartizare a oa
menilor. de control a folosirii forțe
lor. do încadrare In termen a proce- 
nulul de fabricație.

Am confruntat aid experiența bună 
a unor organizații de bază cu realită
țile anumitor secții unde nu flecare 
muncitor știe din vreme ce are de 
înfăptuit In anumite perioade. Am fă
cut. do exemplu, un test ta secția 
mecanică grea pe aceasta temă Din 
șapte mundtori. șaso nu ne-au putut 
spune ce aveau de realizat In luna 
marile. Cum ®e explică acest lucru 1

— Am lăsat totul mal mult pe sea
ma conducerii Becțlel ț? I). ne-a spua 
Ion Mlhai. secretarul organizației de 
bază.

Evident, repartizarea practică a’aar- 
dnflor profesionale ■ revine conduce
rii secției, 'Insă aspectele polltlee, pro
blemele antrenării din plin,., con- 
știenie a oamenilor trebuie să ’ fie 
conduse îndeaproape de organizații
le de partid. Or. lipsa unei conduceri 
exigente din partea organizațiilor de 
partid favorizează manifestarea unor 
neajunsuri ca neglijarea graficelor 
lunare de producție no flecare 
nfi. nefoloalrea ta întreaga lor 
diate a ulltalelor etc.

Perfecționarea activității de 
noaștere a realității presupune, 
primul rind, folosirea unor multitu
dini de forme și mijloace aflate Ia In- 
demtnâ organizațiilor de partid. Aici, 
allt comitetul de partid pa uzină, dt 
și birourile organizațiilor do bază cau
tă să cunoască exact mersul îndepli
nirii planului de producție. Comisia 
economică a comitetului do partid a 
făcui numeroase studii privind folosi
rea capacităților de producție, callta-

rareori avem de-a tace cu 
un înșelător și un înșelat. 
Nu puțini escroci au ca 
principală tehnică de lucru 
tocmai.» naivitatea. Se pre
fac. adică, a ti niște proști ------ - ------  ----- -------
lăsindu-1 pe cel care In fl- claie șl. In anumite con-
nal va fl victima să creadă dițll. ca acelea de care ne
câ este... un înșelător, că 
11 va trage pe sfoarâ pe 
primul. De cele mal multe 
ori — slnt șl excepții deși 
gur — Intre înșelat șl în
șelător. Intre victimă șl es
croc. ee stabilesc de la bun 
început relații de compllcl-

•UL deși-

*

magi
ca pa-

cu- 
In

cinJIe pentru perioada următoare, , 
participăm la ședințele grupelor

sindicale. dar 
vreau să nta' re
fer la un ajpect 
deosebit de im- 

I portant șl anume
® jffiSV fa legătura, per-
M manentă ste care
B no1, melnbrll bl_ ’

mulul, o avem 
cu realitatea. Cu 
diva iimo în 

f7 tatâH urmă. In secția
H M ' noastră se pc-
® ra3I treceau dese de-
H B reglări din cauza
33 nerltmlcltalli e-

feciuărll opera
ției de montaj.

1 Conducerea sec
ției cam trecea cu 
vederea cauzele 
șl le socotea ..d- 
blectlve”. Noi.

0$ membrii blrou-
lul- nu saga SS mulțumit cu a-

IUD\id/ld ceasta „explica- .
ț!e“. cl am» stat 

■ 11——■ ■■■ de vorbă cu fle
care salariat in

or ooliticVI alo deficientelor.
Am constatat că 
datorita organi
zării lucrului >n 
două echipe mari 
nu se puteau sta
bili sarcini pe o- 
perațll. pe fiecare 

om. S-a cerat conducerii secție! să stu
dieze posibilitatea reorganizării mun
cii. ceea ce Intr-un timp scurt B-n șl 
făcut Aram, lucrul se desfășoară In 
opt echipe care execută lucrări com
plexe. rcpartlzlndu-l-ce fiecăruia un 
anumit număr de strunguri ta care c- 
feetuează toate operațiile de montaj. 
Planul so realizează lună de lutta. res- 
pecUndu-eo întocmai cerințele de ca
litate.

— tn secția noastră — continuă a- 
ceastă idee Ion Tăbăcarn, secretarul 
organizației de bază de ta secția scu- 
lărie — în afara contactului perma
nent ce-1 avem cu muncitorii, organi
zăm Intllniri eu maiștri, ingineri și ne 
consultăm asupra problemelor mal 
importante pe care Ie ridică realiza
rea sarcinilor de producție. Această 
formă is-a dovedit deosebit de fruc
tuoasă. într-una din lnttlnlri. de pil
dă. a Ieșit la Iveală o nouă posibilitate 
de reducere a prețului de coat al pro
duselor. La depozitul de scule de oțel 
casate se adunaseră sute de kilograme 
care nu puteau ti recondiționate, dar 
®o puleou transforma In «scule mal 
mici penlru mașinile unelte. Conduce
rea secției,. receptivă’ la propunerea Sr| 
biroului organizației de bază, a pun 
în apllrare această Idee. Valoarea 
economiilor rezultate intr-un an re rî- i 
dlcă la posta 339 009 lei. Este Ihcă 'un 
exemplu care demonstrează că legă
tura permanentă cu oamenii, ra di
ferite categorii de snlarlațt, discuțiile 
pariate ra aceștia constituie an mij
loc eficient de Identificare a noi șl I 
noî căi. idei șl posibilități de rezultate . 
superioare.

Așadar, cunoașterea temeinică a 
realității do către organizația de , 
partid trebuie să sa realizeze prfc- 
tr-un larg dialog de Idei și InlttaHve | 
la care să participa practic mesa co
muniștilor, Întregul colectiv. Cu cit 
acest flux esle mal dinamic, cu allt | 
eficiența muncii este mal mare, tar . 
organizațiile de partid lșl exercită 
mal competent 
politic la locul

.5»

rolul de conducător 
de muncă.

Vaslle MIHAI

De la

i ■

«wlecțle de fluturi șl insecte 
multe dintre e!c .adevărate ra
rități — expediata tocmai din 
îndepărtata Guinee. Expeditorul j 
el este profesorul Livlu Mncea, 
directorul liceului din VUlcon, 
care predă de citita timp in lo
calitatea NțZăre Kor<5 din n- < 
ceaata țară Cuprinzlnd peste 
4 009 de Insecte din regiunea 
montană ta Guineei, zonă puțin 
studiata plnfi In prezent, colec
ția. aflată acum in prelucrarea

, specialiștilor muzeului, va con-, 
1 stilul, fără îndoială, sursa mul- 
‘ tor Informații științifice pre

țioase.

'■£

■r

ta 
_________ ........ . de 
paradoxal ar pdrec, nu se adre
sează unor începători In ale a- 
ccstui sport, ci multor pindtori 
eu numeroase expediții cinege
tice In activ, care știu câ de 
armă depinde nu numai dobin
dlrea de trofee, ci și securita
tea lor ji a celor din jur. Dar 
mulți știu, puțini apllcâ. De 
curind vlMtoril din județul Te
leorman cu fost invltafi sâ pre
zinte armele la control. Cu a- 
ccst prilej, 69 dintre ei au râ- 
mas fără., pușcă. Pentru sim
plul motiv câ armele aflate asu
pra lor prezentau defeejiuni 
care le puneau In pericol pro
pria viață. AH! 21 de vînători, 
pădurari și paznici de tdnâtoare, 
ale căror arme ți cartușe nu 
erau păstrate tn condljil cores
punzătoare. au p'âtit amenzi în 
valoare de 8 <O0 lei.

Stiți cu ce pușcfl plecați 
uimitoare ? întrebarea, oricit

în luptă
------- W o

eebltă — pentru că In so- zează la Covasna. Destinul 
detatea întemeiată pe, fur- — la Covasna — l-a scos-o
tul muncii,;!capitalismul. ‘ ........
alte tipuri de furt lini dt 
de dt licite — In zilele 
noastre devin acte antUo-

S-a Inllmplnt în comuna Po- 
itt, județul Iași. In timp ce-și 

___ i rondul de noapte, paznicul 
Dumitru Seularu a observat o 
lumină neobișnuită in podul pa
vilionului In care se afla Pre- 
ventoriul T.B.C. de copil. Un 
Început de Incendiu. A alarmat 
Imediat personalul preventoriu- 
lul șl formația civilă de pom
pieri din comună. Ajutată de 

». sora do ser- 
. Eugenia Asafiel — ne scrie 
plutonierul loan Radu din ca
drul grupului de pompieri al 
județului Iași — n început Bă 
evacueze copiii din clădire. Cel
lalt! snlartați. împreună cu paz
nicii D. Scutaru șl Mihal An
drei. cărora II s-au adăugat 
pomolerii civili, au început lupta 
cu flăcările. Datorită interven
ției promote n tuturora ou fost 
salvat] 104 copil, precum șl clă
direa preventoriulul a cărei va
loare depășește un milion da 
Iei.

ocupăm, se întorc Imediat 
și direct împotriva celor 
care le vehlrulează.

rlșa s-a Intlmptat cu una 
dintre — efi-1 spunem ast
fel deocamdată — victimele 
Iul Blrcă.

Blrcă, zis Fane, zis Nlcu.

1n cale po Dldlna Papuc, 
tar Dîdina Papuc pe Ma
ria B tn. clipa aceea a In- 
craut una dintre marile Iu
biri care cutremură seco
lele Ce Paris șl Elena, ce 
Romeo șl Jullota, ce Tanța 
șl Costal... Nimic, pigmei 
po Ungă ZIs Sandu șl Mu- 

, ria 1
Balada amorului lor c un 

ocean de sentimente furtu
noase. La 7 seara e-au cu
noscut La 7 șl 3 minute.

y

tale : flecare urmărește 
eâ-șl satisfacă niște intere
se directe și foarte concre
te pe căi nelegalc. PInO ta 
urmă, escrocul ee alege cu 
un cLștlg și victima cu o 
pagubă : cine păgubește 
Insă cel mal puternic este 
Ideea de cinste, pentru că 
banii sau bunurile respec
tive au fost oferite de col 
înșelai tocmai pentru... a 
înșela : legea, reglementă
rile legale, societatea.

In areașîă lumină, una 
dintre întreprinderile Iui 
Blrcă e deosebit de pildui
toare. Ea esle o demonstra
ție limpede a adevărului că 
In orinduirea noastră cupi
ditatea. lipsa de moralitate, 
goana după trai fără mun
că sini sancționate-prin în
suși mersul societății ; că 
trăsături negative de carac
ter. comportamente care In 

croeherle trebuie doL Cu apusa orindulre nu ar fl
sublinierea că rareori, doar avut vreo semnificație deo-

escroc 
unei 

însăși 
spune 

tre- .

zis — în cazul de față — 
„iubitule”, care, cum am 
arătat, avea in trusa profe
sională un mare număr de 
unelte, i-a vlndut ■ unul 
„fraier”, amator de chilipi
ruri. un automobil ; cu 
10 CflO de lei. Că automobi
lul era al une! întreprin
deri șl că azi chilipirgiul, 
marele afacerist, omul deș
tept șl descurcăreț bale din 
buze șl după mașină șl după 
cele patruzeci de mil film 
amănunte asupra cărora nu 
ne oprim ; Intenționat, 
pentru că sini prea mes
chine In suava. In înfiorata 
poveste de Iubire ce va 
urma.

Zis Fane, zis Sandu 11 
lasă pe Nagy Istvân din 
județul Mureș să se mire 
de norocul ce a dat peste 
el sub forma de mașină 
Ieftină șl pînă a nu se trezi 
acesta din mirare, cu cele 
49 OM In buzunar, ateri-

Dldlna Papuc s-a retras 
discretă. La 7 și 6 minute. 
Zis Sandu a cerut-o de ne
vastă. La 7 si 7. Maria B. 
a oftat șl a 
și 8 nu • ’
a oftat șl a spus da. La 7 
și 8 au plecat spre casa 
eL La 7 șl 9. Zis Sandu l-a 
spus că n-arc pijama la 
care ea l-a răspuns că nici 
nu-1 trebuie fiindcă l-au 
rămas două de la răposa
tul. La 7 șl 10_

„.Insă a doua zi diminea
ța. Romeo, zis Fănlcă. zis., 
s-a trezii șl i-a apus Mă
riei : tu dragă care vel fl 
soție mea Ideală șl noi doi 
o să fim fericiți ca cred că 
am șl eu dreptul pentru 
n-mi găsi fericirea acum 
dacă am ajuns ta o etate 
șl tu jtll cR te Iubesc că începe a 

■ tu ești altfel decft femeile.
din ziua de azi șl cel mai 
bine aste ca tu să păstrezi 
acești patruzeci de mH de 
Iei șl cu economiile taie 
care le al să ne luăm ma-

șină că In ziua de azi o 
căsnicie...

Dar Maria B. nu-1 mal 
asculta.. Totdeauna o știut 
ea că o mol ceva dorit ce
lelalte femei și merită mai 
mult de la viață dar chiar 
așa.. Tntr-o singură noapte 
șl bărbat șl mașină I $1 co 
bărbat 1 Ce om I tl dă In 
mină to DM de lei I Cită 
noblețe, ce caracter ales I 

„că dragă eu am un prin
cipiu efl femela nu trebuie 
să muncească ea trebuie să 
fie soție Ideală șl soțul s-o 
țină acasă. ®ă muncească 
aceia care n-are. (..Ce lim
baj alea l Un mitocan ar fi 
zis : ăi de n-are — dar el 
ee cunoaște că e om sub
țire : acela care n-nre !“)„ 
$1 or mal fi cugetat tlnărn 
soție dar nu de subtilități 
flMoglce II ardea el. Ves
tea o ridicase In Inalturile 
cerului : nu va munci ! Fra
za magică fusese rostită I

Escrocul știa cu rine are 
de-a face : operase pregăti
rea psihologică, exploatase 
zonele sensibile și acum se 
pregătea do atac. înainte do 
a pleca in oraș l-a șl ce
rut 29 099 de lei din cele 
to OHO : după puțin timp s-a 
Întors șl l-u cerut șl restul 
S-a fntorn a treia oară șl 
l-a cerut și economiile ei 
pentru că...

A găsit o mașină de oca
zie și. In aceiași timp, vrea 
eâ cumpere niște porci cu 
care șS facă comerț. Ma
ria B.. Indntală că soțul el 
se dovedește un spirit în
treprinzător. practic. 11 dă 
23 00'9 de lei șl pleacă să-șl 
fncă lichidarea de la locul 
de muncă.

Astăzi pltnge : ollnge 
dună soț. după 25 099 de lei 
și după serviciu.

Ceea ce nu știe Marta B. 
din Covasna esle că viața 
nu-a făcut dedt să-l dea 
răsplata re 1 se cuvine pen
tru — nu. nu pentru naivi
tatea el. cum poate că unii 
ar fi tentați să spună — 
pentru concepțiile el. S-a 
Intilnît cu Blrcă de aceeași 
parte ar baricadei,

Departe de Covasna. In
tr-un penitenciar. Blrcă Iși 

douăzeeea con
damnare a vieții. Maria B. 
doar ț>e prima : o condam
nare morală. Să sperăm că 
va fi șl ultima.

Curiozitate

G. RADU I

penală
Dumitru Ciobanu, Vaslle Po

pescu ii Anton Zaizan, lăcătuși 
de reulrie in stațta C.F.R. Aa- 
jud, aveau obligația sâ contro- 
teza păruiturile de tren pentru 
a asigura dreutafta lor fn con
diții depline de siguranță. De 
la o vreme Insă, dumnealor nu 
mai erau tatbrtcuți doar de cer
cetarea sobolilor de Mnd și a 
tampoanelor. O anume „curiozi
tate” nu le dădea pace pînd nu 
conirolau șl... interioarele va
goanelor. tntr-una din nopțile 
trecute au rupt sigiliile unui 
vagon și. după ce au căzut cam 
ce mărfuri se aflau In el, au 
coborlt eu ce a putut alege fle
care. Clnd să închidă insă ușile 
in urma lor. organele de resort, 
tot din„. curiozitate, i-au invi
tat să se legitimeze. în cursul 
cercetărilor ulterloore t-a sta
bilit că cei trei sustrăseseră 
din vaqoane mărfuri in valoare 
de peste 39 MO lei. Acum, foarte 
curioși, ei isl așteaptă răsplata. 
Le-o ca satisface, conform legii, 
Instanța de iudecată.

Inte-una din după-amlezlle 
trecute, Gheorghe Boghlnă din 

1 comuna Dragnllna (Ialomița) 
I s-a culcat In Iarbă pe un teren 

de pe care decolau avioanele 
utilitare care împrăștie pe o- 

' goare substanțe chimice pentru 
combaterea dăunătorilor. In 
timp ce Gh. B dormea .dus, un 
avion condus de pilotul Mlreea 
Cornea q aterizat și. In drumul 
său spre bazo de plecare, a tre
cut cu rotile peste ci. Acciden
tat grav. Gh. B, n fost transpor
tat de urgență In spitalul din 
Călărași, dar cu tonte îngrijirile 
ce l-au fost acordate n-a mal 
putut fl salvat

Rubricd redactata de i 
Dumitra TÎRCOB 
Gheorqhc DAVID 
și corespondenții „Scîntefi”
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Interior la uzinele textil© „Moldova”-Botoșani

LA UZINELE TEXTILE „MOLDOVA" DIN BOTOȘANI

ȚESĂTURI CU MOTIVE FOLCLORICE
DIN FIRE POL1ESTERICE

BOTOȘANI (cores
pondentul „Sclnteji1*. 
Nicolae Zamfirescu).

Produsele uzinelor ----------- ,----------------
textile „Moldova® din, livrate peste plan 12 
Botoșani ee bucură do’ tone fire tip bumbac Șl 
o bună primire din 
partea beneficiarilor 
din țară șl de peste 
hotare. îndeplinirea 
ritmică a tuturor In- 
dîcatorllor do plan 
«țoMtinile pentru har
nicul colectiv, de aici 
coordonata da bază a 
activității sale. Că ta
surile otau așa .ne-o

ptarfi a sarcinilor dedovedesc rezultatele ._ _ _____
bune obținute In prl- producție, se acordă o 
niul trimestru'"al a- »
cestul an, clnd au fost

13 000 mn țesături de 
bună calitate. Rezul
tate remarcabile s-au 
înregistrat șl In luna 
aprilie, realîzlndu-se 
ș l de pășind u - sa earcl- 

“hlle de plan fia flecare 
indicator." Concomitent 
cu preocuparea' 
tru îndeplinirea exerr.-

atențle deosebită’ creă
rii de noi articole 
caro să satisfacă cer 
rințele mereu crescln- 
de ale cumpărătorilor, 
în acest nn 
introduse In 
ție articole! 
nSlnzlâna", 
dîn“, „Vaierica” 
„Lucia"!,' ’țesături 
motive folclorice. 
fire'paUestarice. șl 
tele. ,

an fost 
fabrica

te terodt 
„Ctau7 

șl 
<icu> 
din 
'al-

NOI SORTIMENTE DE PREFABRICATE
întreprinderea de 

prefabricate din beton 
din Galați ș!-a sporit 
in ultimul timp capa
citățile de producție. 
Echipate cu patru po
duri rulante de die 
12.3 tone fiecare, noile 
spații de producție au 
permis colectivului de 
aici «fi treacă la fa
bricarea cheioanelor 
din beton precomprl- 
mat cu 12 m deschl-

dere s! l.S m lățime, 
a grinzilor de rulare 
de 6 m lungime 81 a 
grinzilor de rulare din 
beton precomprimat 
de 12. m lungime. des
tinate construirii noi
lor hale Industriale’.

— Paralel cu extin
derea spatiilor de 
producție, care ne-au 
creat "posibilitatea a- 
similărli unor noi pro
duse din beton pre- 
eomprlmat — ne spu

ne tovarășul Vlrgll 
Crutlu; directorul în
treprinderii — am 
realizat si o centrală 
de fabricat beton cu 
comenzi automatizate, 
de producție roma
nească. tip ..Nlooîlna*. 
cu o producție de 
00 009 mc pe an. Toa
te acestea ne vor per
mite să onorăm la 
timp solicitările de la 
numeroșii noștri bene- 
Hclart

I

1
I.

După ploile din ultimul timp
,4 $

«.
$

PE CÎMF, ÎN GRĂDINILE DE LEGUME,
Pădurile din eprubete

I 7
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în primele zile ale acestei luni In 
agricultură ts-a muncit cu epor la se
mănat șl la întreținerea culturilor. Ce 
trebuie făcut, In continuare, pe o-trebuie făcut, în continuare, pe 
goare. In vîj șl livezi ?

De la început ®o impun dteva pre
cizări In ce privește evoluția timpu
lui. în a doi» parte a tanii aprilie, 
după ce zile și chiar săplămlnl ta 
rind am asistat ia un timp neobișnuit 
de călduros, au urmat rile mai reci 
șl cu; ploi care au cuprins întreaga 
țară Din datele Institutului de me
teorologie si hidrologie rerultă că In 
ultima decadă a lunii aprilie a plouat 
abundent in partea centra!.! șl sudică 
a Transilvaniei, In Clmpia de vest a 
țării și In. podișul Moldovei, ta multe 
din aceste zone s-au InregLstrat peste 
30 de Litri pe metrul pătrat. Pentru 
luna mal meteorologi! prevăd un timp 
mal ploios, favorabil pentru agricul
tură Datorita șl ploilor din ultimele 
z.’le rezerva de apă din sol a fost re
făcută In bună parte, plantele pră- 
țltoare ae dezvoltă normal, deoa
rece plnă ia începutul lunii iunie 
consumul lor de apă este mic. în 
schimb, cerealele păloase consumă 
în această perioadă cea mal mare 
cantitate de apă din sol.

Din datele centralizate la minlsten 
rezultă că semănatul porumbului s-a 
Încheiat, tn IntrenrinderUe agricole 
de stat tar în cooperativele agri
cole s-a realizat in proporție de 92.3 
lu sută Mai slnt de însămlniat 
doar unese suprafețe In zonele din 
nordul Moldovei și Iri Județele din 
partea de cât a TrnnsllvanJeL După 
cum spiinea tbv. NIcolae Ștefan, ad
junct al ministrului agriculturii. In
dustriei alimentare șl apelor, este ne
cesar să continuo ptantarea cartofilor 
In zonele mori cultivatoare din ju
dețele care in ultimele rile . au 
fost mal afectate 1 de ploi. Tre
buie grăbite, de asemenea, lucră
rile de plantare a legumelor în cimp. 

.Conducătorii, do unltăU agricole șl 
direcțiile agricole Județene trebuie 

jșă facă tn aceste zile o analiză a 
modulul cum alfdst îndeplinit plănui 
de Inrămlntftrl sl Plantări ta flecare 
cultură în parte. Din datele existente 
la minister se ponto deduce că unele 

• județe nu șl-au realizat integral 
sarcinile de plan la cuitorl impor
tante cum ar fi sfecla de zahăr șl 
alte plante tehnico. Este necesar să se 
identifice toate suprafețele care mal 
pot f! Insămlnțale șl să se treacă de 
urgentă la încheierea aceatei lucrări, 
în scopul obținerii unor producții 
riiari trebuie folosite toate rezervele 
de. teren : capetele de tarlale, por- 

. ttanile do pămlnt situate da-a lungul 
căilor de comunicații și al canale
lor do Irigații SI desecări, spațiile din
tre construcțiile zootehnice etc. Un 
plantele furalerc un spor important 
de recoltă se poate obține cultîvîn- 
du-se saatllle dintre pomii fructiferi 
și cete din plantațiile de plopi tineri.

Aceste terenuri pot fi cvdHvrde În
deosebi cu sfecla furajeră; cartofi 
etc. Este datoria sl o obligativitate a 
conducerilor unităților agricole, a 
specialiștilor «B nu lore nici o palmă 
de părnlnt necultlvată.

în aceste zile cea mal mare aten
ție trebuie acordată lucrărilor de în
treținere a culturilor. Semănăturile 
de toamnă e-nu inăltat. iar ne alocuri 
cecara a început eă dea în burduf. 
Datorită desprlmăvărăriî tlrnourll șl 
a căldurilor din prima parte a lunii 
aprilie In unele zone ale tării, cum 
slnt Clmpia de vest ffl Oltenia, vege
tația semănăturilor de toamnă este 
mai avansată cu circa două efiplfl- 
mlni față de anii oblșnulțl. Ața cum 
am arătat, este perioada clnd Gemănă- 
turile de toamnă, datorită cre.șlcril a- 
bundente a masei lor vegetative, con
sumă o mare cantitate de ană din 
sol. Deși în ultimele zile a plouat 
abundent. în partea do sud-est a tării, 
șl mal pred® |n Dobrogea. pe adin- 
clmoa de 1— 59 cm solul are deficit 
do apă. ceea ce Impune să se Inter
vină cu Irigații. Tov. ing. Petre îo- 
moroga, directorul ntațlunil experi
mentale Valul Iul Tralan, județul 
Constanța, susține necesitatea ca u- 
nltfițlie agricole care cultivă grlu In 
sistemele amenajate pentru Irigat 
să intensifice la maximum ritmul u- 
dărllor. astfel ca această lucrare ta 
ae încheie în prima decadă o lunii 
mal. în ce privește stabilirea mărimii 
rwrmelor .de udare, este indicat să ne 
dea doze moi mici de apă sau, mal 
bine z!< să ge completeze deficitul 
de umiditate din sol.

Semănăturile do nrimflvară ®e dez
voltă. de asemenea, frumos. Pkrfle el 
temperaturile mal scăzute din ulti
ma perioadă au împiedicat atacul 
dăunătorilor. Cresc In echlmb buru
ienile. care consumă atit apă din 
col, cit șl materiile hrănitoare, ceea 
ce., evident, eatc In detrimental 

, plantelor cultivate. Tată do ce Se im- 
’r.-n;; mal mult cg pricind executarea , 

;cu cea" mat" mdre’~rapiaitâte';ă lucrăm 
rltor de întreținere' a editurilor. r«in .

■; cooperativele agricole, datorită apli
cării acordului global, se constată o . 
largă participare a cooperatorilor la 
executarea iucnirilor de întreținere a 
culturilor. Dună datele existente la • 
minister rezulta că la afecln de za
hăr s-a încheiat repartizarea suora- 
fețelor care să fie lucrate in acoșd 
global, tar la porumb această opera
țiune s-a făcut In peste (iO la sută din 
suprafață, ea fiind Ineheloiă în 18 Ju
dețe, printre care Teleorman; Ilfov, 
Constanța. Bihor. Prahova, Vrancea. 
Iași. Dîmbovița. Alba șl Mureș. Așa 
oe 8i explică de ce prăsltul culturi
lor este avansat. Este necesar Insă 
ca. In aceste zUe. toate mijloacele sl 
tortele să fie antrenate la executarea 
lucrărilor de Întreținere a culturilor. 
Este calea cț>a mol importantă pe' 
caro se poate acționa acum In vede
rea sporirii recoltelor.

O scurtă privire asupra dtuatlel 
lucrărilor din plantațiile de vii și II- 
vczl. La vița de vie. datorită scă
derilor accentuate de temperatură 
din cursul iernii, ‘ In unele locuri 
«-au Înregistrat pierderi bloSogice 
la ochi, mal accentuate fiind la 
solurile de struguri de maral. Ele 
au fost confirmata acum dnd a 
avut loc desmuguritul incit, In fle
care unitate agricolă, se poate 
cunoaște cu exactitate nivelul a- . 
cestor pierderi. Ce trebuie făcut 
pentru a le compensa și a reface 
butucii de viță ? Ing. Valeria Popa, 
de la Institutul de cercetări pentru 
viticultură si vlnlficatle Valea Călu
gărească, este do părere că pe lingă 
corecțiile care au fost făcute cu oca
zia tăierilor tn uscat oă se intervină 
și cu lucrări In vcrdel La plantațiile 
cu pierderi mal mari de „oehj“ va 
trebui <îă se executa lucrări in verde 
cure să nermllă reglarea vegetației, 
în special trebuie să se execute pll- 
vltul, operațiune absolut necesară, 
determinată de faptul că s-a lăsat o 
rezerva mal mare de ochi. Be pe bu
tuc trebuie înlăturați toți lăstarii «te
rții, lăslndu-se numai cel fertili șl cel 
care vor forma elemente de rod In 
anul.viitor. La solurile de struguri do 
masă este necesar «5 se fac ciupitul, 
operație care să stimuleze emiterea 
de ■copiii producători de rod. Acește 
lucrări trebuie Însoțite de fertilizarea 
cu Îngrășăminte nzotoase fi executa
rea tratamentelor de avertizare. în 
acest feî va putea fi refăcut potenția
lul de producție al multor plantații 
de v||.

Gerurile din lamă sl apoi tempe
raturile eefizute din Primăvară au n- 
fectat In oarecare măsură si poten
țialul productiv 'al livezilor. Ș-au În
registrat unele pierderi la calsl. In 
schimb. !a nlte isșecll pomicole, pro
ducția ne'anunță'bună. Datorită fap
tului că In perioada înfloritului a fost 
cald, au' lipsit ploile, iar zborul in
sectelor colonizatoare a fost," foarte 

. activ, s-a .asigurat o legare normală 
, a florilor; Beci go poate aprecia ,'că ‘ 
"’-'recolta de mere. pere, prunei direse 

și vișine va fi bună. SpeciaUstil In 
pomicultură apreciază că trebuie 
să «e acorde. In continuare, o aten
ție maximă lucrărilor de întreținere 
în livezi, cum ar fi lucrările solului 
șl efectuarea filroplrilor. Tînlndu-ne 
seama că fructele mici slnt sensibile 
Ia frig, pomlcultoril trebuie să f’e 
pregătiți in eventualitatea unor scă
deri de temperatură care Intervin. In 
mod obișnuit la sfirșltul primei de
cade a lunii mei.

Așadar. In agricultură urmează o 
perioadă de, muncă Intensă, o peri
oadă hotăritoare pentru nivelul vii
toare! recolte la majoritatea cultu
rilor. Iată de ce este necesar ca in 
toata unitățile agricole să se organi
zeze temeinic munca. naUel ca pe 
cimp. In grădinile de legume, în vii 
șl livezi toate lucrările să fie execu
tata exemplar. •

Ion HERTEG

Se știe că pădurea 
ooMtllute un" rezervor 
inepuizabil de materii 
prime pentru cele mai 
diverse sectoare ale 
economiei, iar nomen
clatorul produselor șl 
subproduselor obținute 
din aceste materii pri
me ®e Îmbogățește con
tinuu. Cercetările În
treprinse do către sil
vicultorii din județul 
Neamț spre exemplu, 
nu evidențiat de cu- 
rind mari pdhJbllltațl 
pentru realizarea, cu 
cheltuieli minime, a 
unor însemnate canti
tăți de rășină naturală, 
ntlt de necesară Indus
triei chimice, In vede
rea fabricării colofo- 
niulul. Cercetările s-au 
desfășurat pe toată pe
rioada de vegetație din 
anul trecut șl au fost 
făcute pe copaci de 

i molid șl pin : chlhllm-
, barul pădurilor a tre

cut cu Gucceș exame- 
1 ;nele din eprubetcîe 
' chlmlștltor — Iar re-
1 zultatul s-a concretizat
> In 223 tone de rășină.

Rezultatele au de
terminat-pe silviculto
rii județului să Înscrie 
recoltarea de rășină 
naturală printre acti
vitățile lor productive. 
Astfel, formații spe
ciale de lucru au cu
treierat pădurile pen
tru a Identifica arborii 
cu rășină, stablULndu-so 
zone de recoltare In 
pădurile de In Gata, 
Borca. Ceahlău. BIcaz 
șl Tnrcău. De curind. a 
început prima campa
nie organizată de re
coltare a rășinel natu
rale. care se face prln- 
tr-o Incizie In scoarța 
copacilor. Pentru a nu 
se provoca neajunsuri 
arboreteluî. s-a stabilit 
ca recoltarea do rășină 
să se tacă nu mai de la 
copacii prevăzut! a f! 
exploatați în următorii 
2—3 ani. Este o nouă 
îndeletnicire, deosebit 
de rentabilă, a fores
tierilor din Județul 
Neamț, care demon- 
fftrcază priceperea și 
hărnicia lor.

un pachețel

de 2000 de tone ?
1 Dăm curs unei sesl- 
1 zări primite din portul
i Constanța. De luni de
> zile (șl chiar de mal
i mulțl ani) „zac" In
, magazii tot felul do

> mărfuri, aduse din Im
port sau pentru a fi 
expediate, cărora.- ni
meni nu le cunoaște 
destinatarul Consem- 

' năm doar dteva mos
tre In antrepozitul 
nr. 2 care deține, se 
pare, un adevărat re
cord în mnterio : 300 '
kg mică, care, Încă din,.

■ anul 18C7,' ocupa plnă 
nu de mult spațiul < 
magaziei ; 22 legături 
cu saci do Iută din anul 

! lf®9 ; 49 lăzi cu acu
mulatori din anul 1970. 
ToC aid erau „păslra- 

1 te“. nu se știe pentru 
* cine, do la Începutul 

anului trecut, 28 tone 
produse chimico, 4 (MO 
kg țesături din ițnport.

Se apreciază că In a- 
ceeașî .situație se mai 
află. 1n celelalte ma
gazii <snu pe platfor
mele portului, aproape 
2 000 tone mărfuri, a

căror valoare depășeș
te 20 milioane lei. Oare 
faptul că mărfurile a- 
mlntlte — In care s-au 
Investit fonduri șl 
caro, probabil, slnt aș
teptate pentru nevoi 
ale economie! — nu 
ajung la destinatari cu 
anii nu deranjează pe 
nimeni ? ȘI nici faptul 
că o mare parte a aces
tor mărfuri se degra
dează ? Exista, de pU- 
dă. un inspectorat ju
dețean pentru contro
lul calități! produse-

, loc. exlat ă' orga ne por4' ■ c 
i iitare șl,, mal ales, rea- •. ?
pectlveie unități sau >
întreprinderi de co- )
merț exterior caro pot S
și trebuie să Intervină C
pentru a curma Irosi- f
rea acestor importante <
valori materiale. /

Se vede Insă că r
aceste foruri suferă de J
amnezie— ' i

N-ar rămlne, ca so- 1
Iuțte. dedl să se dea S
anunțuri la „Mica pu- 5
blîcltate". Sau mal S
există șl alte goluții;T ; 5

j
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Flămînzilă-i grav 

bolnav... suferă
(Urmare din pag. I)

Jîunedoara, Reșița și Galați, consti
tuite pe structura întreprinderii 
„mame", desfășoară o activitate e- 
fidentă. ele fiind In realitate unități 
de producție șl nu organisme de 
coordonare. La rindul său. Centrala 
Industrială de fibre chimice din Să- 
vineții a reușit să asigure concen
trarea tuturor specialiștilor spre ac
țiuni do sprijin efectiv șl concret 
între unitățile componente (din 
Brăila, București și Lupani), să 
preia integral de la întreprinderile 
componente asemenea activități ra 
exportul șl Importul, finanțarea in
vestițiilor. marketingul. dezvoltarea, 
prognoza șl acțiunile de colaborare 
tehnlco-economlcfl cu partenerii 
străini. aici afilndu-sc în curs da 
realizare centralizată activitățile de 
documentare, cercetare si proiectare. 
Prin modul Judicios de soluționare 
a problemelor de organizare, tn ca
drul Grupului industrial de pelro- 
chltnle Ploiești schemele, fostelor u- 
nltățl au fost reduse cu 0 servicii 
funcționale, aslgurindu-sc o mal 
bună cuprindere a sarcinilor, o mal 
mare operativitate In înfăptuirea lor. 
precum și InLărirea răspunderii pe 
toate treptele. în cadra! Centratei In
dustriale do autocamioane sl trac
toare Brașov, lulndu-se măsuri pen
tru concentrarea șl specializarea

■ producției fntr-o concepție unitară, 
bine definită, fi-a putut trece in fa
bricarea unui mare număr de pro
duse. care să fio mal rapid înnoite 
prin perfecționarea eubnnsamblelor 
componente. Este limpede deci că 
datorită potențialului tehnic, mate
rial șl uman, organizării lor pe 
structura unei unități de bază, per
spectivei mal largi ce o au asupra ne
voilor sl posibilităților ramurii din 
care fac parte, precum șl exercitării 
atribuțiilor si competentelor confe
rite de lege, centralele sl organis
mele similare amintite slnt în mă
sură să depășească limitele Inerente 
întreprinderilor șl să valorifice mal , 
bine evantaiele economice ala con
centrării producția! In mari com
plexe Industriale, obllnlnd In orsc-.. . . ... ... va_ tică rezultate deosebit de 
lo-oase in îndeplinirea planului. In 
creșterea eficientei activității pro
ductive.

Tot atft de adevărat este Insă că 
in cursul aplicării măsurilor de îm
bunătățire a organizării și conduce
rii activității economice șl In exer
citarea efectivă a drepturilor ?! a- 
tributlllor conferite întreprinderilor 
și centralelor s-au manifestat sl sa 
manifestă in continuare si uneia 
neajunsuri. După cum ș-a arăta! la 
Conferința pe tară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi sl cen-

trate Industriale ®1 de construcții, 
s-au luat unele măsuri care au dus 
la diminuarea ro'uîul anumitor în
treprinderi In gospodărirea iudlcloa- 
să a mlîloacclor încredințate. In con
ducerea corespunzătoare a acUvltătil 
de nroductio: de asemenea, au fost 
traJMferate din unitățile componente 
la centrale unele cadre <le conducere 
șl specialiști, ceea ce a dăunat bunu
lui mers al activității șl Întăririi ro
lului întreprinderilor respective, ca 
unități de bază ale producției ma
teriale. în cursul creării unor cen
trale s-au ivit șl tendințe de a se 
menține un aparat greoi, care să 
continue practicile negative ale ve
chilor direcții generale din ministe
re. acea tutelă’ măruntă In organi
zarea și' conducerea actlvîtătll eco
nomice. La Gropul industria! de pe
trochimie din Pitești, de pildă, s-a 

creat o schemă cu multe trepte Ie
rarhice : Intre lucrător șl directorul 
general există 0 trepte Ierarhice, iar 
la 0 secții productive slnt 49 de ser-’ 
vicii șl,‘de aceea, nu Intlmplător, 
aici, ponderea personalului tehnico- 
admlnistratlv reprezintă 33 la sulă 
față de numărul de muncitori.

Practica dovedește că unele cen
trale șl organisme economice simi
lare nu-și exercită pe deplin drep
turile șl atribuțiile bine precizate de 
lege, sarcinile fundamentale, de con
ducere efectivă șl eficientă a între
gii activități economice din sectorul 
ce le-a fost încredințat (ele trebuie 
să ®e ocupe de organizarea produc
ției. aprovizionarea tebnlco-materla- 
I.t, de organizarea cercetării si pro
iectării. desfacerea produselor in 
țară sl străinătate. s& acorde o mal 
mare atenție specializării producției 
iu unitățile proprii și cooperării cu 
alte centrale sa.). Oare, nu se știe 
că exercitarea atribuțiilor si compe
tentelor lărgite acordata centralelor 
nu se realizează de la sine, ci orln- 
tr-o muncă susținută care să asigu
re funcționarea Ireproșabilă a tutu
ror compartimentelor, a tuturor ti
ni taților componente ? în această 
privință, nu există o problemă mai 
acută ca aceea a asigurării aprovi
zionării tehnlce-maleriale In condiții
le prevăzute in contractele economi
ce. Practic. In acest -lomenlu. o ea- 
rte de centrale gl organisme econo- 

mlce similare nu stăpîneac încă ne 
deplin pîrghllle oferite de reglemen
tările în vigba’re. Bunăoară. In uni
tăți din cadrul industriei metalurgi
ce, constructoare do mașini. Indus
trie! ușoare ș.a. Poate că a- 
ceste neajunsuri se datorează șl u- 
nor Imperfecțiuni ale anumitor re
glementări referitoare la aprovizio
narea tehnlco-materială ; sigur este 
Insă că anumite centrale nu Ui 
exercita in plenitudinea lor. cu maxi
mă Inițiativă și spirit de răspundere 
prerogativele stabilite In acest sens 
de begen cu privire la organizarea 
șl conducerea unităților socialiste do 
etat. din caro cităm : „asigură a- 
provtzlonarea ritmică eu materii pri
me șl materiale, combustibil și ener
gie—, răspunde de asigurarea bazei 
materiale a unităților componente, 
respectind prevederile planului de 

stat, disciplina contractuală șl mite re
glementări legale®.

In .sistemul de organizare a activi
tății economice — a cărui legiferare 
se intemetazfl pe aplicarea hotâririlor 
Conferințe! Naționale a partidului și 
Congresului al X-lea întreprinde
rea este unitatea de bază a economiei 
naționale, Investită cu atribuții șl 
competențe bine definite în conduce
rea și organizarea eficientă a produc
ției, in gestionarea nemijlocită și uti
lizarea cit mal Judicioasă a mijloa
celor de producție și a fondărilor bă
nești încredințate de către stal spre 
administrare. Organizată In funcție 
de sarcinile și obiectivele planului de 
stat, activitatea întreprinderii vizează 
folosirea Intensivă, cu randamente teu- 
perioare, a mașinilor șl utilajelor, a 
timpului de lucru șl a forței de mun-' 
că, asimilarea unor noi tehnologii șl 
produse. modernizarea lor. creșterea 
productivității muncii, reducerea cos
turilor șl. In primul rlnd, ii cheltuie
lilor materiale, îmbunătățirea calită
ții produselor. întărirea gestiunii eco
nomice ș. a. întrudt problemele cu
rente ale producție! se prezintă, do 
regulă, in termeni diferiți de la o În
treprindere la alta, tar o soluție unică 
pentru toate cazurile nu este penibilă, 
realizarea acestor imperative presu
pune răspunderi sporite, clare, din 
partea fiecărei unități In fundamen
tarea deciziilor șl a măsurilor tehnleo 
și organizatorice de care depinde in- 

depUnlrea riguroasă, exemplară, n 
pionului, ridicarea eficienței acllvltâ- 
țil economice.

Ca atare, creșterea Inițiativei, a* In
ventivității șl forței de creație a co
lectivelor de oameni al muncii din 
întreprinderi reprezintă un factor pri- 

■ morala! al dezvoltări! economice ra
pide șl eficiente. Drepturile șl atri
buțiile acordate unJt&țitor productive, 
la ora actuală, organismele create i« 
baza adinei di democrației economico 
— comitetele oamenilor muncii șl a- 
dunările generale — asigură aflrma- 
.rca viguroasă a Inițiativei celor ce 
muncesc, transformarea el dintr-o 
forță potențială Intr-o forță reală, 
participarea tot mai largă a oameni
lor "muncii Ia organizarea șl condu
cerea iuturor treburilor întreprinde
rilor. în fapt. In Inteoprinderi Ișl exer
cită direct oamenii muncii preroga-

n

tlvete oo decurg din dubla lor calitate 
de proprietari, și de producători al 
bunurltoî materiale. Tocmai In aceas
tă dublă calitate oamenii muncii din 
întreprinderi poartă răspunderea In 
fața societății pentru modul In care 
sini gospodărite fondurile materiale șl 
financiare Inrrcdințate, pentru desfă
șurarea in cele mai bune condiții a 
întregii activități din unitatea in care 
lucrează, l'lnfi la urmă, in Întreprin
deri se hotărăște soarta realizării pla
nului șl, de aceea, conducerile lor. or
ganele dc conducere colectivă trebuie 
să-și îndeplinească dt mai bine atri
buțiile cu care au fost investite, de 
natură să asigure întărirea rolului ln- 
treprindoril In angrenajul economiei 
naționale. In realizarea politicii eco
nomice a partidului.

Degrevate de numeroase activități 
curente, de unele atribuții preluata de 
centrale, ministerele dispun acum de 
posibilități sporite pentru a se 
concentra In mal maro măsură asu
pra problemelor majore^ ce cad In a- 
tribuțllle lor. Intre care elaborarea 
coordonatelor fundamentale ale dez
voltării In perspectivă n diferitelor 
ram ori și subramnri, răspunderea 
pentru înfăptuirea planului pe In. 
treaga ramură șl realizarea proper- , 
(Iilor prevăzute In dezvoltarea subra- 
murilor componente, pentru probie. 
me de cadre, cooperare economică ș! 
tehnteo-ștlințiflcă cu alte lări. elabo
rarea da norme și normative, Indru-

i

marea șl controlul activității centra
lelor ; Intr-un cuvlnt, In noua struc
tură organizatorică a economiei, spo
rește răspunderea ministerelor pen
tru înfăptuirea politicii partidului șl 
statului in domeniul de care se ocu
pă șl 11 coordonează.

Cele mal multe dintre ministere 
promovează relații corespunzătoare 
cu Întreprinderile șl centratele, rela
ții suple, operative, eare apropie con
ducerea de producție. Pe alocuri, 
însă, se fac simțite unele tendințe 
care nu corespund reglementărilor in 
vigoare. După cum s-a arătat In ca
drul lucrărilor Conferinței pe țară 
din februarie a.c . Ia anumite foruri 
din unele ministere stăruie tentatla 
de a lăsa întreaga răspundere no 
scama centratelor si întreorlnderilor. 
ca și cum acosta foruri de resort nu 
ar aven datoria de a Îndruma în 
mod unitar și . a controla unitățile 
subordonate,, de a le acorda asistența 
tehnică necesară, sprijin concret In 
soluționarea diverselor probleme. 
Alte ministere. dimpotrivă, se si
tuează în cealaltă extremă : nu 
transferă încă în întregime asunra 
centralelor atribuții largi In condu
cerea șl organizarea activități! eco
nomice. în cadrul Ministerului In
dustriei Ușoare, de pildă, activitatea 
unor departamente mai poartă am
prenta unor mlcro-mînlstore. forma 
lor de organizare generind verigi, 
administrative in plus. Cit privește 
activitatea Departamentului de me
talurgie neferoasă din Ministerul 
Industriei Metalurgice, plnă nu de 
mult aceasta nu s-a ridicat la nive
lul cerințelor. Relațiile dintre cen
trală (cazul Centralei Industriale de 
aluminiu din Slatina) și minister se 
realizau In paralel — pe de o parte, 
cu departamentul șl. pe do altă par
te, cu celelalte' direcții funcționale 
din ministerul respectiv, paralelism 
care dăunează promptitudini! și efi
cacității legăturilor dintre centrală șl 
minister, operativității rezolvării u- 
nor probleme.

Practica a confirmat din plin jus
tețea sl viabilitatea măsurilor elabo
rata de partid pentru perfecționarea 
organizării sl conducerii economiei 
naționale. Conferința NatJohnlă a 
partidului, convocată pentru luna 
Iulie a.c.. pornind de la experiența 
acumulată, va lalona noi linii direc
toare pentru perfecționarea. In con
tinuare. a organizării, conducerii șl

■ Planificării activității economico, in 
vederea realizării în condiții superi
oare a obiectivelor actualului olan 
cincinal, asigurării 
înainte al țării
societății socialiste multilateral dez
voltate.

mersului hoiărit 
pe calea edificării

de metalofagie
Fabrica de motoare 

clectriee din Pitești a 
depășit. In trimestrul I 
O.C., consumul normat 
de metal cu 130 tone. 
De unde a luat metal, 
că doar consumul a- 
cestula este bine re
glementat pe fiecare 
reper in parte ?

— Cum de unde ? 
Din stocurile de metal 
pentru producția vii
toare. ».

— Șl producția 
viitoare cu ce materie 
primă ss va realiza ?

— Vedem noL în ul
timă instanță, apelăm 
ta centrală să ne a- 
provlzlpnezc supli
mentar — sună răs
punsul, ca șl dnd me

talul s-ar găsi pe toa
te drumurile.

Be ce se judecă așa? 
Pentru că In acest fel 
s-a procedat șl ___
trecut. Cine este Flfi- 
mlnzllă de metal? Re
butul! Rebuturile pro
vocata de nerltmlcita- 
tea producției, rebu
turile provocate - de 
nerespoclarea tehno
logiei de prelucrare. 
Parcă întreaga fabrică 
ar fi angajată în „În
trecere"' pentru a-1 să
tura cu - metal pe noul 
Flămlnzllă. bolnav da 
metalofagie.

Este Insă o maladie 
ce are un tratament 
blno cunoscut.

anul

iL

Vintul nu mai e hoinar,

are spațiu locativ
Ce faci clnd al po

rumb și nu al unde 
tta-1 depozitezi ? Te 
Îngrijești să fad niș
te pătule... șj proble
ma-! rezolvată. Așa 
au procedat șl condu
cătorii I.A.S. Ciocă
nești. Județul Ialomi
ța. Prin 1BS7 ș[-au zis: 
Ce-ar fi să facem niș
te porumbare pentru 
ferma nr. 3 ? Șl. fără 

. să stea prea mult pe 
glnduri. au purces la 
trealta. Nu a trecut un 
an și meșterii Isprăvi
seră toate cele 10 po
rumbare ho’ărlle. Fru
moase de-țl era mal 
mare dragul ®ă le pri
vești.

Dar, o dată înălțate, 
au început să curgă 
cu nemiluita din toa
te părțile întrebări ne 
care. In zorul ce-I cu
prinsese,. Inițiatorii -a-;? 
cvstor construcții ul-' 
laserfl. se pare, să șl te

punfi: ce facem cu 
ele 7 Porumbul era li
vrat direct la baza do 
recepție, Iar porum
barele proprii, după 5 
ani, continuă aă adă
postească tot— vtrit do 
Bărăgan, De atunci, 
numai pentru faptul 
că există, nemalvor- 
blnd că au început șl 
să se deterioreze. În
treprinderea plătește, 
cu regularitate. In fie
care an. E0 01M le! a- 
morlizări. Așa s-au 
dus plnă acum pe apa 
Simbolei — adică, par
don. scuzați, «-au dus 
na vini — 2391»0 lei. 
La anul viitor, alțl 
bani șl tot așa plnă in 
1070, cl nd se vor aco
peri in întregime a- 
mortlzărlle. Desigur, 
sumele respective pro
vin din banii statului I

Să mal zid că via
tul nu costă !
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Farul are loc astăzi, de la ora 17. pe stadionul

caro, ajun,ți inL func- 
" 1 doar de ale lor.

i unor oseme- 
Nlculae. ijl re- 

nofa-

pârlid, a contribuit la sur
parea vechil lumi, deci 

pare rău de cp a tă
cut". Se simte Insă ,.străin" 
de

concepții de viață, ta inva
lidarea Istorică a unei filo-
£ _________ . ___  ■
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„Marelo singuratic" este nu mal ©eamănâ cu el înșiși
Niculae Moromete, cel care cei de odinioară, nici Co-
in cartea-ntfl n vieții fonii- coșflă, j ril’d . ceilalți ’ dintre
llel sale alerga dupățBlBlidr prietenii lut, iri schimb sea
ca: oala afurisită, lor fa a mână tofl unii'cu alții, cel
doua apărea sub chipul ,u- de acum, șl cu băirlnlJ do
nul tlnâr activist do partid. prelullndenL Doar rite un
Că a fost scos din munca tic verbal, dte o vibrații
de partid o șttam din „Mo- temperamentală specifică
romețll" (II) șl uitam șl de dara mal permit;cu- interj
eâ: intrigi ablecte. Mol mllență o vagă identificare
știam că s-a dedicat grildi- a-celor de altă’
năriei, efl, prcsătindu-&o In 
particular, a ajuns horticul
tor șl că nu la mult timp 
după aceea, reantrenai in 
activitatea de partid, a* fost 
ales membru fa comitatul 
regional șl numit șef ar sec
ției agricole. Noul roman 
Izolează tocmai un episod 
din anii do singurătate. E 
un fapt că fostul activist 
parsaverează Intr-o izolare 
voită, refuză, cinci 1 se pro
pune. să revină in o cxls- 
tență mal dinamică. Dina
dins. probabil, faptele ex
puse In carto sfat lăsate să 
se consume Intr-o ;:np-eci- 
z!e Istorică paralelă foarte 
exactei situări geografice. 
Știm tot timpul exact unde 
ne găsim: la castelul Mo- 
goșoala. fa apropiere da 
parcul „Lllxtrlfițll". la Efo
rie, la SllLștaa-Gumetâl, nu 
Insă și .fa co on! se petrec 
cale povestite. în tot razul, 
cam In jurul Iul IBSO. *

„Marele singuratic" nu 
continuă, așadar, volumul 
al doilea din ..Moromoț!l“. I 
se Intercalează sau. ma! cu
rl nd. e un roman Indepen- 
denL Șl Niculae, șl alte 
personaje caro provjn din 
căriilc precedente sa' defi
nesc sufident prin compor
tamentele și mișcările ior 
xuflotești desfășurate aici, 
astfel Incit „Marele singu
ratic" poate fl'dtlt. șl .do 
cine n-ar cunoaște .. .toro- 
mețll" volumele 1 și II. 
Sensurile lui profunde so

î

£

curentului purist, cu Ima
gini ce par șlefuite în 
porțelan. Salvator Rosa, 1 
pictor de un tempera
ment excepțional, creator i 
al unor Impresionante si 
panoramice pelsale.sl cce- 
ne do bătăile. Domenico 
Gargiulo. de asemenea, un

“1 BeteMuhil 
napolltan. nan ca Luca 
Forte, Maestro di Palaao 
Son Gemazto. ’Glovon 
Battista Ruoppolo ori 
Marco de Caro, adcvăratl 
.-specialiști" al naturii 
moarte. Unele tablouri 
par a £1 un exces de ba
roc. amintind de naturiș
tii flamanzi |n grija exe
cuției exacte a obiectului 
redat.

Doi marl artist! Mattia 
Prell si Luca Giordano 
încheie, de fapt, expozi
ția. Șl Matlla Prell este 
caravagtet, caracteristicile 
stilului baroc fiind preg
nante In creația ea. așa 
cum so vede In com pozi 
ția „Cele patru anotim
puri", de o viziune dra
matică a realității sl do o 
excepțională calitate ar
tistică, cu un gust al miș
cării sl culorii de o fru
moasă Intensitate. Moi a- 
proplat de fnanlcra Iul 
Rlbera. operele lui Luca 
Giordano aduc In expozi
ția o vitalitate modernă, 
o fantezie bogată si o vi
guroasă compoziție artis
tică, care anunță rococoul 
prin totala libertate sl lu
minozitate a materiei pic
turale. Opera Iul Giorda
no a cucerit Întreaga Eu
ropă pentru atmosfera, 
pentru limbajul ®ău ex
presiv si viguros. Impor
tanta ca In decorația Ita
liană a fost, de asemenea, 
considerabilă.

Expoziția ..Secolul de 
aur al picturii napolitane" 
dobindețte astfel ‘ dimen
siunile unul adevărat act 
de cultură, ce ne prezintă 
Intr-o Interesantă ma
nieră. științifică si expo- 
zitlonalfi. unul dintre

___________ „___ Flnoglta. folosind culori 
pole, el sa Integrează de- red și realizlnd ’ compozl-

---------- ------- UI Inteligente ; pe Glovnn 
Battista Spinelli — una 
dintro revelațiile cercetă
rilor muzeografice din 
ultimii ani. ta care ?!-au 
adus o contribuție Im
portantă savantul Longhi 
și profesorul Rafael protagonist 
Causa, directorul mu
zeului din Capodlmon- 
te. o autoritate fa cer-

stabilirea ta 1018 la Nea- 
L-Il.
plin specificului picturii 
napolitane. Mal voluntar 
chiar decit - Caravaggio. 
Ribera a excelat prin sce
nele dramatice, dure In 

. expresia figurilor șl nate-
Mai presus de selecția tlce ta mișcare.

muzeografică, rlauroa al- - Neapole a fost, după
eăluilă din plnza celebre unii autori. In secolul
de către,renumitul muzeu XVII, unul din orașeleJn 
din Capodlmonte. care in 
afara» propriilor raia lu
crări a Împrumutat opere — 
șl din alte muzee din Mi
lano, Roma. -Modena, Flo
rența etc... realizlnd astfel h

o viziune unitară aaunra B
creației secolului XVII, 1
expoziția are ea temă J
iliwtrarea neridadel barb- v
ce. perioadă de mare stră
lucire șl rafinament, ce a 
afirmat o atitudine vitală 
șl de observație atentă a 
realltâtlL de cercetare 
p-ofurxlâ a ordinii focle- 
tătll. .

Secolul XVII este ca
racterizat astfel prin pre
zența acesiul stil.', caren 
redat figurii umane pli
nătatea forte! sale rolrl- 
tuale. Nicăieri ta italia 
nu fi-a cristalizat mal ple
nar. In picturS. etilul ba-, 
roc. rai ta «udul târli. In 
peiealul însorit al Neapp- 
leulul. fa orașul core era 
In secolul'XVII un puter
nic centru economic fi 
artfetlc. un ora? viu. în 
plină mișcare 31 ascensiu
ne, strlns legat de cultura 
f4 Influenta Iberică, Aici 
s-a stabilit, la Începutul 
secolului. In 1017. celebrul 
pictor Michelangelo Me
risi din Caravaggio, lâ- 
nlnd In urma sa o influ
entă puternică, care - a 
contribuit la echlmbări 
radicale în evoluția pic
turii.

Primele mărturii alo In
fluentei Iul Caravaggio 
stat exemplificate de pic
tura lui Baltistello ; Ca- 
rncciolo. amplu reprezen
tat in expoziție prin 
clnd lucrări, dintre care 
cea apartinlnd pinacote
cii Brera d ta Milano, e- 
brlbultfl ta trecut lui Ca
ravaggio. ee numără prin
tre cele mal nignstlve. 
Caracdolo a Imprimat o- 
nerelor sale un colorit 
mal viu sl a aprofundat 
redarea porspecllveL 

în opera personală si 
puternică a Iul Giuseppe 
Rlbera — prezent cu trei 
capodopere — se simte, 

influența 
lui Cara- 

Dafl i născut -în 
j Valencia, si e- 

Mbolo. după

Unii dintre vizitatorii 
expoziției ..Secolul de, aur 
al ’ picturii .napolltan®". 

. deschise In sil lie muzeu
lui do artă ' al României. 
M-au întrebat de ca se
colul XVU 7 De ce 
Neapoie ?

care monumentele arhl-

ca In anii dnd, activist de zS „boicoteze Istoria", NIcu- 
lae Moromete trăiește per
manent cu un ricstlris „dor 
de istorie".

Cu intuiția sigură a femeii 
_ „ce oameni au ieșit ',1a Îndrăgostite, Slmlna desep- 
ivealfi°. ,Șl li repugnă acel perâ acest'i.secrot“, orlcit sa 
*■•*-*■ străduiește “Nltajlae’ eă'șl-l’''

păstreze Intact „Ca să re
devii normal și viața , ta șă 
albă un sena — U atinge ea 
in punctul sensibil — ar 
trebui să învingi decepția 
si să revii asupra credinței 
Nu credința a 'fost rea. ci 
faptul că al fost silit, din 
pricina unei fafrtagerl, s-o 
părăsești. Rcvind ia ceea ce 
al glndlt tu atunci clnd erai 
mic șl pe urmă ai să vezi tu 
ce-nl să fed !“ AscuIHnd-o. 
Niculae recunoaște că ,,,1-a 
prins". ,.Am încercat — li

CÂRNET»PLASTIC
»ub slăpînlrca 
nea gloduri. NL.___
memorează trecutul, 
cetat, clnd mental, tdr.'.l cu 
voce tare. întoarce pe toate 
fețele arte sftvlrșltc. cu ttau 
fără partldpârea; iul, pd 
timpul cinci activa la regio- 
oarnavolnldl pi violențe din

a celor de altădată. Ce e 
Impresionant, șl intuiția ro- 
martdorulul și-n dovedit ji 
de data aceasta finețea, ciste 
porslstonța In acești oameni, 
ce au (' 
scheme abstracte _ 
Irepresibtl apeUt de viață, 
cita o Împrejurare, cum e a- 
'Coea a venirii unei, pictori
țe. prietena lui Niculae Mo
romete, la SIllștea-Gumcștl, 
el refac „ndunărilo liniștite" 
de pe vremuri. Ieșind astfel 
din condiția lor, din virată, 
prolecUndu-se In uforfi fla 
timp. Iată un mod al negă
ri! fatalității biologice! Tim
pul Istoric, bătrinul Moro
mete șl col de-o seamă cu el 
Dau acceptat ; I s-au inte
grat, deși mal mult pasiv 
Sl. In tot cazul, c.-u o Înțele
gere aproximativă a seruai- 
lul șl naturii adinei a mu
tațiilor înfăptuite sub ochii 
șl chior In propria lor exln- 
tență. Aceasta le e. fa fond, 
drama. ‘ '

. Niculae Moromete ștrăba- __ _ _ „
te o perioadă de apatie. sistăm lu falimentul unei 
Pare — ri chior este’ o vr6- - -------■- -
me — depășit dc Istorie.

. i ' ' *

devenit propriile timpi___ ___,_____ _
wtracle ale uniil nalfi. relatează cu

In aan_. -1_ __ . - 
acea vreme. Lui Însuși nii 
are a-ș! reproșa vreo faptă 
infamantă șl chiar protes
tează clnd I sa apune că șl — <■
el e vinovat Intr-un fel de mărturiseștesă te împle- 
cele petrecute atunci, dar dlc să doi do acest secret al 
sentimentul de n fi .greșit vieții mele". Șl adaugă: 
undeva Ml urmărește ' con- ,.'AW-glndesc șl eu. nu gră- 
stant. Ce a greșit 7 în repe
tate rinduri se călește--' de a 
6C fl crezut Îndreptățit .-<< 
bage omului p® git fericirea 
cu sila", să impună „religia" 
Iul tuturor. Sentimentul da 
culpă vino, așadar, din con- 

propagăril unei idei 
rin mijloace neadec- 
Vialogă prin epase-

Ille Moro-

Cele ea s-nu petrecut ta Ju
rul său șl cu, el însuși l-au 
răsturnat șl Învălmășit,toate 
reprezentările. lTau debuso- 

__ _______ , ,_____ _ lat: muncise cu pasiune șl. 
dezvăluie Insă complet doar abnegație, nu urmărise, ui
ta urma lecturii Întregului mic pentru el șl drept ur- 
elc’u. Episodul alnguirfitătil 
lui Niculae Moromete vine 
să Integreze ud nou element 
viziunii unei umanități in 
Încleștarea cu timpul. în 
primul volum al Moroane- 
țllor. timpul pățea „foarte 
răbdător cu oamenii". Viața 
se scurgea în satul liniștit 
din Clmpla Dunării, „fără 
conflicte mari". Volumul 
următor surprinde același 
sat — intr-un alt moment 
nl Istoriei .tal. în cor.vub:;l. 
în fine, acest al treilea ro
man țărănesc ni lui Muriri 
Preda consemnează reveni
rea Iul Ia calm, nu tasfl la 
liniștea Iluzorie din anii 
premergători celui de-al 
doilea război mondial el ța 
im echilibru obținut ■ prin- 
ir-o reașezare a înseși tej- 
raellllor.existenței soanlelL _

Roman-blografle. aseme-' bună cu putință, nu conce- 
nea „Intrusului" (chlar,'aăcă',‘ r-i;“ -■«--a—j-—>
ril’d e vorba doar do un - 
fragment biografic), „Mu-- 
rele, singuratic" devine, ca 
șl acela, de altfel, un ro- 
man-probiemă prin medita
ția insinuată In Istorisire. 
Căutlnd înțelesul spectaco
lului montat în spațiu! său. 
distingem douâ puteri an
tagonice : timpul care ma
cină șl natura. In spetâ na
tura umană, care 'pe Imob- 
trivcsic oecstei măcinări. 
Raportul de forțe se află în 
evidentă favoare a tirnou-- 
lui. el dlspunlnd In chip ab
solut de condiția biolorlcâ 
a flintelor șl ntodeltadu-le, 
de asemenea, decisiv con- -------,-------- _
dltla Istorică — pe clnd o- , solitar, nu Insă un mlznn 
mul posedă o unică armă: --
înțelegerea. De felul cum 
uzează de ea un personaj

'L__. li"
rile acestuia cu Implacabi
lul Croiios. Iile Moromete. 
pe rare 11 reîntJlnlm Intr-un 
mod pentru noi de •ajuna de 
straniu., după ce „ta Moro-. 
rnețll" (vol II) nl se des
crisese .decesul sân (produs 
lâ 6 dâtS ulterioară, tnlira- 
plărilor derulata în „^Marele 
singuratic"), a ajuna la cre
puscul Nu:mal o rid mă
car proprin-1 umbră. Nu 
mal seamănă aproape de fel 
cu ce! ce fusese,' după cum

I e.CO Deschiderea emisiunii do dl- 
l mlneață ■ Telex.
J 0,53 Prietenii Iul. Așchluță, — emt- 
ț alune poniru pre-țcolarl.
I 8,30 Speranțe., confirmări — mu- 
> zică ușoară (selecțlunl).
I 10.05 Cura do limba engleză. Lec- 

țta a 14-a
I 18.13 Teleclnoniateca : „Noaptea
l ; generalilor”.' 
? 1S.M Telejurnal.
J t®,3â—17.W Cura de hruba germa- 
l 115. Lecltn a 13-a. :
) l",ÎJ Deschiderea emisiunii 
l după-amlazfi. Emisiune 
J limba maghiară.
J 18.Î3 Confruntări.
I ie,M Muzică ușoară cu formația
1 Florea MlhaL
ț 10,13 Publicitate.
1 19.» IM1 de teri. .

■ 10.55 Tetejumal.
J £5,05 Tinerii despre el tn'rtîl • La 
i M) «'5 do grade Celsius o
) Nota <!e piata o unei profesii 
1 ^renlabllc*.
' £5.43 Pnglr.l do umor : „Aventuri 
l In epoca de piatră”.
i M,10 Conferință . de proză e-j dr. 
J Christian Barnard despre
i prezentul fl viitorul grotelor
) de inimă.
( £3,03 RcdtaL.. în’șaso : Cantabile,
i Un spectacol în miniatură
) prezentai de cunoscutul sax-
1 tot vocal. Redactor : Mlhaela
) Boiangiu. Regla : Anca
l Sandu.

S.35 „S4 de orc” • Din țările so- 
i cjall-g&g.

s
f

„-Așa- glndesc sl eu. nn gră
dina Iml dă vreun sena, d 
această amintire fără moar
ta. Nu.știu dacă o sâ ajung 
sau nu să întemeiez o nonă 
religie, dar nil-e totdeauna 
alil de plăcut să mi gin- 
desc". Gtadlndii-co la ce 
glnden in copilărie, fostul 
activist Ișl revine, lșl recto- 
btodc^te încetul cu încetul 
idealismul moral șl prin a- 
ceasta se pregâte-șta. tară s-o 
urmărească anume, pentru 
reluarea — In aii contextul 
cu altă tehnică — a luptei 
pentru - schimbarea lumii. 
Iubirea Joacfi in acoostă re
facere morală un rol ded- 
eiv.-Smulglndu-L deocamda
tă, doar pentru ca. dintre 
serele de fiori. Slmlnn îl 
rc-stitule, prin aceasta, vie
ții pe rare o pârfiita.' Dun
gile lor dialoguri, frflmfa- 
tările pe care acestea le de
clanșează, țn conștiință nc- 
ealercază procesul de lim
pezire. Iată sensul episodu
lui erotic din „Marele sin
guratic". în sine, acest epl- 
ood e o love story obișnui
tă ; Simina Intră șl dispare 
din viața iul Niculae Moro
mete ca. spre a da un exem
plu din literatura română, o 
altă Lorelei (eroina roma
nului eponim al Iul Teoclo- 
reanu). Insă consecințele 
faptului șl sensul lor II a- 
cordă o justificare superi
oară. (încheierea poveștii de 
dragoste cu moartea femeii 
îmi pare totuși cam ro
manțioasă). Similar se ex
plică Introducerea ®I a unui 
alt episod (Intrucliva' auto
nom). acela al uciderii Iui 
Damlan Ghcorghe. unul din
tre salartațil „Casai șrăill- 
nll".'. subaltern o! Iul Nicu
lae. Săvtrșlrea crimei detef- 

total veridic și edificator. , mină resuscitarea cu nculta- 
Nld un moment,’' evoluția ’ te fn sufielul Iwrli cui torului 
personajului mr este-provl- a simțului otic.
zibllă. ,De la o clipă la alta. în general, ceea ce dâgra- 
,Niculae, .Moromete'. adoptă vltata romanului *e” medl£o 
atltadlnl dintre ’cele mal (fa. Creația tic vl&ță rămt- 
contradictoril. nu fără o — ~~~ 
consecventă strictă cu sirio 
însuși, dar atita vreme cit 
rinele nu este „situat", ori
ce surpriză dorine cu putin
ță. Din tot ce dectară sl Ișl 
declară reiese lără echivoc 
decizi^ horticultorului de a 
persevera In singurătatea 00 
ffl-n Impue-o. Cfad un prie
ten cu muncă de răspundere 
li caută, spre a facerea ®ă-l 
reantreneze ta activitatea 
politică, răspunsul său e un 
refiiz categoric, iar pe Si
mina Golea o Izgonește 
brutal. . ncgfisind ■ ce, argu
mente raționale să o;.-.::'.ă 
încercărilor el do a-i.scoa
te din,Imobilitate. S-ar pă
rea că nu .mal are nici o 
atjibiție. în tot cazul încear
că mereu să se autosuges
tioneze în‘acest sens. • Dar 
mințea iul o departe .de a 
avea odihnă. Iar frecventele 
regresiuni -In coplirțrle. re
trăirea momentelor cfad n 
luat decizia să participe 1 la 
„schimbarea lumii" devin—

Silința ! 
justa prin 
yate. • Analog 
einte dramei Iul iile 
mete, aceea a lui Niculae 
diferă de ea considerabil In 
conținut. In primul caz a-

mlc pentru el și drept __ 
mare so pomenise amenin
țat cu excluderea din par
tid. In timp ce o’aeumă de 
carieriști ' L?1 făceau netul- 
burați toate mendrele. Șo
cul Indurat fa momenta! a- 
celn 11 aruncase Intr-o de- 
ruîă similară cold de caro 
fusese cuprins tatăl său cu 
decenii in urmă, clnd cu 
fuga de acasă a „băieților 
mai mari" și celelalte neca
zuri abătute aaupră-i. Cu o 
.deosebire insă, esențială. 
Prăbușirea interioară a lui 
Iile MoȚomete-se pro-tîuîcso 
tatr-o clipă-Istorică, preves
titoare a unul sfirșit de ,e- 
po-eu șl in clrcumstanteJa 
subiective ale unei desâvir- 
șite neînțelegeri a sensului 
Belsmeîor ce se anunțau. ’ 
Iile Mofomete, fără a crede ■ 
că situația, lui era cea mai 
bună cu putință, nu eonce- 

‘ pfea o alta, radical diferiUL 
nu întrevedea eventualita
tea. cu atlt mal puțin posi
bilitatea concretă o unei 
modificări de destin. Fiul 
său Insă visa, incâ din co
pilărie. tocmai asemenea 
prefaceri. Pfednd caii pd 
miriști, citea parabole bi
blice ®1 Iți spunea că are 
Bă învețe el altele „care sâ . 
recucerească din nou lu
mea. să schimbe această o- 
menlre care c sălbatică șl, 
murdară". Matur, se nvlnta- 
se să transforme lumea e- 
fe-ctlv. șl ce a rezultat ,7 I 
Experiența amară pe care a 
parcurs-o a făcut din Nlcu- 
lae Moromete im sceptic, un 

~ ' — i-
trop ?! încă șl mai puțin un 
cinic dispus a-șl/persifla 1- 

___ j dealurile juvenile. Ei poate 
sau allul depind raporta- fi capricios, sumbru, crud.

i4l<» „MUrî-Ti I n in-n Imnlnnsih)- mfllițlOS. pOPtC rof 117/1 să

stea de vorbȘ eu foști con
săteni. dar la oameni n-a 
încetat să țină. O ?! SDur.e 
dc-a dreptul Intr-un dialog 
intim : „...țin șl Ia oameni, 
eu toate ei unul sau alini 
ar putea să spună că fiind
că nu umblu cri nici unnl 
din ei de gii. nu-mi plnc“. 
Tot atlt de explicit M roj- 
tește credința In -fdee". 
care — 11 explică femei! Iu
bita* — „e aceeași ti astăzi".

■
r.ofii. în cel de-al doilea, 
filozofia urmată do erou, o 
filozofie In consens cu de- 
tarminările obiective ale e- 
vo’ist’ei istorice, suportă de
formări Jn aplicare. Expe
riența iul Niculae'Moromete 
denunță incompatibilitatea 
cu demnitatea umană a te
nor praetld proprii unul 
mod primitiv de a concepe 
restructurarea societății. 
„Ide-ca" mcnțln!ndu-$l, . In 
duda tuturor deformărilor, 
validitatea, regenerarea p® 
temeiul ei a unei conștiințe 
zdruncinate devine posibilă 
șl „marele singuratic" stră
bate un p'rocoa de redresare 
Interioară, descris cu- un 
perfect realism psihologic. 
Scrutator neîntrecut în li
teratura roțnănă ‘de azi- al 
mișcărilor sufletești. Ma
rin Preda realizează hj 
actst roman un grafic al 
crizelor de conștiință Intru

I
J

L 83,09 Concertul simfonic al orches
trei RadlotelevlzlunU. Ciclu 
Integral al concertelor pentru 
vioară de W, A. Mozart. So
listă : Dina Schneldermann 
(R. P. Bulgaria). Dirijor : Io
ni f Conta. Concertul nr. 1 în 
el bemol major RV £57 ; 
Concertul nr. a In re major 
KV ut. Prezintă : Theodor 
Drăguiescu.

21.80 Desen nnlmat. 
a.10 Agenda.
31,M Film serial : „Planete gigon- 
\ țllort.

•’SS.10 Interpreți șl rolurile lor : So
prana Teodora I.ucaclu. Eml- 
ainne de Flsrica Gheorghescu 
K1 SlarianU Uanti. Imaginea : 
George Pascaru.

E2.S3 CAr,J șl Idei. Un eveniment 
editorial : . Eiynaologicum 
Magnum Romanise de Bog
dan Pctrtcelcu Hasdeu. Par
ticipă : Zoe Dumltrescu-Bu- 

ienga, Boris Cazaca. Vîrgll

de asemenea, 
luminismului 
vnesio. r 
Spania, la 
lev al Iul

tectonice religioase erau 
cele moi mari din lume, 
ceea ce explică cantitatea 
șl proporțiile uriașe ale 
picturilor. Dar triumful 
spiritului realist a fost 
mal puternic derit temele 
antice renascentiste sau 

• cele religioase, dlnd forme 
' do artă evoluate spre rea
litate' și demne de a fi 
comparate artistic cu 

’ creațiile Renașterii. Am 
putea cita dintre nrUștlL 
pa care-1, vedem In ex- 
poziție, pentru spiritul 
nou pe care-l Introduc In 
artă, pe ArtemJala Gentl-

" leschL adepta unor ccene . ,______
teatrale, exagerate șl pu- Cavnllino este un alt pic- Organizată în cadrul a- 
țln forțate, do ua Imcn» 
dramatism, cn In ^com
poziția „ludlth șl Itolo- 
fern" din galeria liftei 
din Florența. depășind ____
chiar pe caravaglstl In to- blop] „Clntărcata", 
rocltatea curcare au redat 
acest subiect; pe Massi
mo Stanzlono, artist de o 
subtilă gratie sentimenta
lă. cu efecte șl soluții 
cromatice lumintatlce. șo
cante șl de marc finețe 
In execuție Paolo

cetarile barocului ita
lian : apoi pe Maestro 
degil Annund. Giovanni 
Do. Francesco Fracnnznno, 
ca șl pe Francesco Guari
no. mal aproplati ca ma
nieră artistică de Rlbera, 
impunlndu-sa prin scene 
poetice, cu subiecte popu
lare rustice. Unul dintre 
cel mal fideli caravaslstl 
este Anlello Falcone, a- 
proplat „pictorilor realită
ții"; maestru In scenele 
de bătăile si oeteagist ce
lebru. ca sl -Andrea 
Llone. prezent sl el 
expoziție cu o bătăile me
dievala tlpicft. Bernardo

de ___ . . _____
In momentele de importan

tă europeană ale Istoriei 
Picturii.

J

tor napolltan. Urle sl sen
sibil. cu plnzo de mid di
mensiuni. dar de o rar® 
expresivitate plaaUcă. 
Dintre lucrările sale, ta-

cordurilor culturale dintre 
statul român sl cel Italian, 
expoziția este un adevă- 

_   ... rnt mesaj de spiritusllta- 
, . . unul te nl unor epoci trecute șl

dlnlre cele, mal sugestive totodată semnul unor le- 
gâturi de prietenie con
temporană reciprocă In
tre poporul român șl Ita-

portrete, a fast ales pen
tru imaginea afișului ex
poziției.

Expoziția conține ei 
dliva Pictor! ncademlMl. 
ca Andrea Vaccaro. Pa- 
cecco de Roșa. adept al Mircea DEAC
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TENIS între 5 șl 7 mal

ne fumară, peraonajela. In
clusiv personajul principal, 
nu au-pregnaața celor din. 
volumele anterioare ale ri
alului. Prin latura sa esteti
că insă (ce absoarbe ei ob- 
sorvhțln ' psihologică),, prin 
caracterul problema Lie.
„Marele singuratic" devine 
cuceritor. Asemenea culege
rii de esrâirl propriu-ztee 
„Imposibila întoarcere", din 
care preta nemijlocit anu
mite Idei, romanul pune în
trebări. caută soluții, stimu
lează cugetul. Problemele 
lui iNIculao Moromete slnt 
implicit ale lumii noastre, 
ale timpului pe care 11 tra
versăm, sini Intr-un te! sau 
altul probleme ce ne anga
jează pe toți. De alei, actua
litatea cărții. Ca toate scrie
rile jiul Mărih Preda. $1 
noul - său £ roman .se .situează 
Intre operele care, aduclnd 
fa dezbatere cu îndrăzneală 
șl simț tde răspundere, preo
cupări majore. Infățișind 

- realitatea, fără ' Infrumuso- 
cu toată distanțarea lucidă țări sau desfigurări. Ineor- 
de âceje timpuri, cu tot seri- porlnd pozitivul,și negativul 
tlindntiil do a se fi detașat l,"or ,'L1,?1 din®m>lce>, ®1-£” 
dejntregtd xftu trecut -un u^Snulli fl'
mod .parndoxal al căutării tteKauț.|j româno amtempo- 
unql'posibUiUlțf de rotate- rână. .
grare. cu uită pregătire, in ' 
inlma'actu’alitflfli. încerc!nd Dumitru M1CU

r /- , • • ; ■ ■ •' ■ ;
v- ‘(--.-i.i .-i " -

■

’ a Silvia : FESTIVAL — 9: 
i lWO: te: I8.K>: șl

a ÎS tete ijl un marinar i VIC
TORIA - 9: îi.sa: 11.391 19: «.so; 
S3.43. _ ! . ■
a Toamna ClipycnnDor : LUCEA
FĂRUL - 0: rt.M: te: 19.M. bucu
rești ■- 8.43: tl.43: U.43: 17.43: 
S3.4J.
a Doamna șl vagabondei t SCA
LA -.9: 11.13:- f3.M:-15.13: 1SJ3: 
81, GRADINA SELECT - 19AD.
a MlhȘî Vlleaznl t CAPITOL — 

a Airtl-seard darisam In fainUle : 
SALA PALATULUI tserla de bl- 
telo 4M71 - M, PATRIA - 13; 
13.S3: 15: 17.43: IU9. favorit - 
9.13: HJO: 13.43: 18: -18.13: S5.M. 
CAPITOL --0: 11J3: 13.45: 16.' 
a URImul domiciliu cunoscut : 
FEROVIAR - 8A0: II: 13,M; 18; 
lEtM-. si. Modern - 9: n.w;. 
13.M: 18: 1B.I3: ma. la grădină — 
U5.S0. ’ ■ ■ ‘ .
A Pentru ’ că eo Iubesc : LUMINA 

-■ -- ----- ia:.MM
18. la grădina —

7

— 0; 11: 13.15: 13.43:
LIRA - 13.50: r. ’
19.K). . ■ , -
O Preria: EXCELSIOR - 9.73;
11,M: is.u: îs:. 18.13: suo. iME- • 
LODIA — fl: 11.13; 13.M; 18: tui;
£3.43. GLORIA - 9: 11.15: 13.30: 
16: 10.13: MAL
o Poloneza de OglilnaBl î FLACA- 
ILA - 13 J0): 18 : 50.13.
a Marea dragoste : CENTRAL — 
9.15: 11.30: 13.45: 10: 18.13; MJO. 
FLOREASCA ■ — 13.K: 18: 85.15, ■
MIORIȚA — 9: 11.15: 13.50: 18;
10.15: £0.33.
• Felix ți Otllla t BUZESTI — 
13.3S): 19. ta grădina — 19. VOLGA
— 9: tija: to; 10.30. tomis - »: 
13.50: 16: I0.M la grădină — IS.rt.

■ Evadare din planeta maimuțe
lor i grivita — 0: ir.13: u'.w: 
10; ■ IH.E3: M.S.’. AURORA - 0; 
ii.is; ia,$5: ia.«: 18: ms. la grăr 
dlnfi — 10,55. FLAMURA - B: 
11,18; 1X3-0: îs: sa.iB: k>j®.

. a Hei, piisllule î : TIMPURI NOI
— a—iMo in continuare.
,a Program de dpcnmenLire : 
TIMPUllt NOI - £5.13.
o Mary Poppins s BUCEGI — 10; s 
1S:' U.M. la grădina 1B.S3, GIU- ’ ' 
LEȘT1 - 13.K): 10.
.'El Griseo — 10: 13; 14, O noapte 

.!■ Cnsatilanea' — 13: IB? Montpar
nasse IS — IS ,S3 : CTNÎaîATECA

: . (sala Union)
o Cercurile dragostei « CRîNGASI 
— IBJSi 18 i £3.13. - '

, â Adio, domnule Chips ! t ARTA
• — 18:.184®. la gradină ^'18,83.

a Tută cu de-a sila t DRUMUL. . 
SARI!,- 13JJ5: 17.13: M.‘,

.» Propam de desene animate: 
DOINA - 18. ■’
a Micul «cMdător : DOINA — 
It,M: 1X49; 1S:_ 18.13:
a Puterea șl Adevărul : LARO- 
MEȚ - 19J0: 19.
a l-ove Story t DACIA — 0: 11.1B; 
13.W: 15: IR.15: N.M.
a Nu-ml- place ziua de. ■£__!. 
UNIREA — iaj3: 17.43:’ M. la gra
dina - ÎS. ,,
a Steaua sudului : FERENTAF!! , 
-. 1B.3Q: 17.«: S3.
a Pldtirea pierduta : MOȘILOR
— ta.SO: 17.45: SO. la grădină
a Osceola s PACEA — 13.43: 18: S3, 
a - locotenentul BuIUtt!’s- MUNCA
— 13.M: 18: M.13.
a Tata de duminică 1 COSMOS — 
l6.£5:.ia: S5.IB. ■ .
a Sacco șl VanzetU : RAHOVA — 
13JQ: «8: M.»5
a Cortul roju : PROGRESUL — 

19.
a Secretul planetei maimuțelor s 
VTTAN — 16J0: 18, la' gradină - 
«ja. ; ... ■ ... .
a Mlhall Stroșoff : POPULAR
15.S5: IB: £W8. >

luni 8

e RaUlolcievVJ'Jnea romSnft (stu
dioul Cin str. (Nuferilor) : Concert 

• simfonic. In program concerte 
pentru vloarâ șl orchestra dc 
WoIfH.mg Amadeus Mozart. Diri
jor : Emanuel Elencscn. Solista : 

' ’ ' Dina "Sehneldcrmajin
) - ța.

da muzică „Cl- 
(s.ala George 
Instrumental

violentase ’ Dlns 
(It P. Bulgaria) 
a Consarvasorul c. 
prian PorumScraraF
Enescu) : nțcltil ------ ._______
susținut de Dan Enatescu ■— vioa
ră., Vaslle Gnniolea — Caut Dota» 
Dacian — plap — £5.
a Opera RotnflnB : Lacul lebedelor 
-iBja.
a Teatrul de opereta : My fair 
lady - 1B.P3. j
a Teatrul Național „L L. Cara- 
glaie* taala Comedia) : P'anny — 
a.. ..: ..
a Teatrul „Luda Ssnrtfca Bu- 
tandra* (sala tdin L-d. Schitu- Ma- 
gureanu) : Recital susținut de or
chestra „Sfinx-' — »: (sala din 
str. Aiex. Sabla) : Iubire pentru 
Iubire — S3.
a Teatrul de comedia : Mutter 
Courage —; 83.' ' .
a Teatrul „C. L Nottara- (sala 

< taagheru) : Omul , care™ — lB.su: 
(stata Studio) :■ Gaițele — ®J.
a Teatrul Giuteștl : Omul care a 
văzut moartea — 18.S3. ■
a Teatrul--i'.Tfindârica (raia din 
Calea Victoriei) :. Elctintclul cu
rieri — 10: Nlnlgra șl Allgru —'17. 
(sala din etr. Academiei) : nai șî 
nâtârM - 10: 15.
a Teatral e-.Teleso de stat : Con- 
etructorul Solneas — 1B.I5.
a Teatrul de revieti .șl comedie 
„ion -Vasliescu" : Siciliana — 13.55. 
o Circul București : luter-clrcus 
— IB.W.

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT
• U.T. ARAD — STEAGUL ROȘU î—fl (1—0). Au marcat : Axente 

(mln 251) și (‘ciracii (mln IKJ).
• PETROLUL — F.C. ARGEȘ 1—2 (1—1). Au marcat: Groxea (rain 

10); respectiv Dobrln (mln 31 și 90).
• RAPID — STEAUA 2—1 (2—0). Au marcat : Neaga (mln 3). Vlga 

— autogol (mln 21). respectiv Șleflnescn (mln 57).
• UNIVERSITATEA CRAIOVA — A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (2—0). 

Au marcat : Oblcinedeo (mln 17) șl Donase (mln S3).
• JIUL - POLITEHNICA 2—0 (1—0). Au marcat: Stolon (mln 40) 

șl Urmeș (min 52).
• CRIȘUL — S.C. BACAU 1—2 (1—I). Au marcat: DMban — din 

penalii (min 21). respectiv Pană (mln 41 și 80).
• UNIVERSn’ATEA CLUJ — C.F.R. 1—0 (0—0). A marcat : Mun- 

teanu (mln
Dlnarao din Capitală.

23
23

U.T.A.
F. C. Argeș
Unlv. Cîuj 23 13
S. C. Bacău 23 12 
A.S.A. Tg. M. 23 
Steagul roșu 23
Univ. Craiova 23
Rapid
Jiul
Steauan
Dinamo 
Farul

; Petrolul
■ Politehnica
C.F.R. Cluj
Crișul

23
23
23
22
22
23
23
23
23

12 7
0
3
4
7
0
5
3
3
0
3 .
0 9
S 10

îs

10
10
9

10
9
8
8
7
7
3 8 10
4 7 12
2 G 15

4 42-1S 31
8 38-23-30
7 M-22 2)
7----------
fl

7
0

10
0
0
9

33-27
23- 21
27- 10
28- 27
28-28
21-a
28-21
29- 27 21
20-29 20
12-28 20'
24- 33 18
18-32 15
10-33 10

în cealaltă extremitate a clasamen
tului; pe1 locurile - „vecine' cu divizia
B“, C.F.R. Cluj șl Cri.țul Oradea nu-'
trese mereu mul puțtao speranțe ;
ambele — deși au jucat'pe teren pro-

.priu — nu plantai din nou ta fata
unor adversari, cu care, pfaă ta ultl- . j„.,s „„mele zece minute do loc, aii'.jucat In careu., in acesm două sl.uațil, ar
de la egaL în cazul orădenilor, bltrul Vasflo Dumitrescu nu a lnter-
parcă. lnnicceshil de leri &oato șă venit in mod corespunzător.
fie hotâritor.,.. pentru retrogradare.'
Doar o victorie (în fond, posibilă) in
etapa viitoare, la Cluj, cu C.F.R.-U1, 
le-ar'mal aduce niscai speranțe, bine
înțeles ta cazul clnd Politehnica »ati 
Petrotal (cu o situație toarte p-eca- 

In ră) nu vor demara la timp pentru a 
i- se săltă spre mijlocul clasamentului;

Revenind la jocurile de ieri sfat

U.T.A. șl F. C. Argoș — prin victo
riile realizate In etapa a XXIU-a 
(victoria argeșenilor. In deplasare, 
este oricum mal valoroasă-.) — con
tinuă cursa pentru titlu de pe aceleași 
poziții și separate, ca și plnfl Ieri, de 
un singur punct Dualujechîpclor an
trenate de Nlcolue Dumitrescu șl 
Ilalaglan nu este ‘rusă singurul „punct 
de atracție" din acest final de cam
pionat, pentru că — lesne «a poate 
observa din clasamentul alăturat — 
încă alte citcvn echipe (Universitatea 
Cluj. S. C. Bacfiu. A.S.A.. chiar Stea
gul roșu) se află pe poziții avansate 
șl cu un punctaj generator de opflr 
rntam pentru flecare in nnrte : î: 
fond, pînfi la Încheierea campionatu
lui mal rdnt șapte etape, nșa că cete . .
două. trei, patru șl, respectiv, cinci de subliniat, pe scurt, citeva lucruri :
puncte fa minus ale formațiilor din reintrarea Iul Dobrln (Joc notabil,
..careul" Cluj—.Bacău—Tg. ? Mureș— autor al ambelor .Roiuri ale echipei
Brnșov pot fl lesne remontate. La sale) : Oblemenco. înscriind din nou,
ora actuală fie poate afirma deci efl a-a distanțat confortabil In fruntea
lupta pentru titlu rămlnc absolut clasamentului golgoteriior : absenta
—ui.» „« —i„ <J(n formația băcăuană n doi „tunari"

(Dembrovsch! șl Ruglubel — acciden
tali) a Influențat prea puțin eficaci
tatea ăcesteln. meritul principal re
venind Iu! Pană, rare a egalat și apoi 
a asigurat victoria' forawt’ei gale. 
Medul Rapid—Steaua, transmis de 
televiziune fa direct fa întreaga tară, 
a prilejuit mal talii, rapltllstilor re
vanșa (la același scor) a partidei din 
toamnă. Jocul acestora a nărui, ta 
general, mult schimbat în bine. ,Nea- 
gu —după' părerea noastră — avlnd 
nu numai meritul de o fl deschis 
scorul cu un șut excepțional, c! șl ne 
acela de a se fi aflat aproape mereu 
în situații favorabile de Rol. în nu 
puține momente, nereușita Iul a fost 
legată direct de Intervențiile salva
toare ale apărătorilor de la Steaua! 
Cel de-al doilea gol a! rapldlstllor — 
survenit fair-o perioadă dnd Steaua 
avea Inițiativa — a fost ..rezultanta" 
neatenției coroborata a lul 'VIcu și a 
Iul Coman. la șutat — puternic. dar > 1 ____ ____ ________ ______ __ __
parabll — al Iul Pop. Cel în drept au F, C. Santos a evoluat la Cagliari In
do discutat, pe de o parte. Intrarea compania formației locale, ta rare

Joacă cunoscutul internațional lz.ilg! 
Hlva. Fotbaliștii brazilieni nu termi
nat învingători cu ecorul de 3—2. Pole 
șl Rlva au marcat flecare cite 2 go
luri.

• Pentru a 7-a oară consecutiv, ‘‘d- 
tl'.ii de campioană la fotbal a SeoțleJ 
a revenit echipei Celtic Glasgow. Ea 
a terminat cu ■ 10 puncte avans față 
de cea de-a doua clasată, formația 
Aberdeen. Celtic Glasgow s-a califi
cat șl In finala „Cupei Scoției", ur- 
mlnd că IntJlDcască echipa Hibernian.

..careul" Cluj—Bacău—Tg. Mureș—

ora actuală fie
_ 2.'. '__  ___  ___ _ 

doschtefi,, mal ales că pret'er.dcnțli la 
tricourile dc campioni Încă nu nu ter
minat confruntările directe. U.T.A., 
spre exemplu, mai avlnd de susținut 
fa ordine partide cu Universitatea 
Cluj, cu S. C. Bacău (ambele acasă),- 
Iar F. C. Argeș cu U. Ciul șl cu 
AJ5.A. Tg. Mureș (de asemenea, 
acarii).

Consemnlnd șansele la supremație 
ale celor șase echipe din tară. e"ie 
dc observat că formațiile bucurește- 
lic — care furnizează majoritatea ®e- 
lectlonnbllllor lotului reprezentativ, 
majoritatea titularilor echipei națio
nale (despre care, firește, ne adu
cem orlclnd aminte cu plăcere..) — 
inîlrzle încă să apară pe locurile 
fruntașe, cea mal bine plasata dln’re 
ele (Rapid), nfllndu-se de abia ne lo
cul B. fa 8 puncte de U.T.A. Ar fl in
teresant do. văzui dacă, pe ultima 
parte a campionatului, se va pro
duce o răsturnare de poziții cn 
urmare tocmai a revenlrU' puternice 
a echipelor bucureștene.

autor al ambelor <RolurI ale echipei

CEI 18 PENTRU MECIUL DE LA 14 MAI
în vederea pregătirii pentru meciul 

de la 14 mai cu reprezentativa Un
gariei, lotul fotbaliștilor noștri ur
mează a sc reuni-' astăzi. După cum 
he-a confirmat aseară tov. Ion Ba
laș, vicepreședinte al Federației 
romăne de fotbal, lotul va fi alcătuit 
din 18 jucători, cel 17 caro au făcut

deplasarea la Budapesta — adică: 
Rădacann, Adamache, Sătmăreanu, 
Lnpeseu, Dinu, Deleanu, Hălrriăgea- 
nn, Noe lonescu, Dumlirn, Nunvdl- 
ler. Anca, Lucescu, Domlde, Dem- 
brovsehi. Neaga, lordănescn, FL Da- 
mitrescu — plus Dobrln.

periculoasă (cu picioarele înainte) a 
ltd R&ducanu clnd Năstase a scăpat 
eu mingea În careu! rapldist (mln 
28), Iar pe de alta parte, sancționarea 
nefirească a unul fault (fa lordănes- 
cu. In mln 05), fault comis, de fapt.

i

Anul acesta, tradiționala compc-, 
tlțlo do tenis cunoaște un plus de 
interes, datorită suprimării „chalan-ț 
ge-roundului", ceea ce face ca c 
S deținătoare a ^Salatlerel’ de 

t" (S.U.A.) efl Intre fa luptă 
alături de celelalte formații I~;" 
din tarul inaugural.

Potrivit opiniei comentatorului

formații încă j
. . .. j

de tenis al agenției „France Presse" 
fa grupa A a zone! europene, Româ
nia — cu valoroșii săi jucâtori Iile 
Năstnse, Ion Tiriac șl Petre Mâr-ț 
muroanu — este mare favorită jn; 
fata Elveției (acest med se va des
fășura vineri, slmbătă șl duminică, s 
pe terenul central „Progresul"), ja 
fel ca Italia șl Iugoslavia in meciu
rile cu Austria șl. respectiv. Potente. 
Mal echilibrate se anunță fnlllnirfle 
U.R.S3.—Ungaria. Iran—Republica
Arabă Egipt. Liban—Maroc șl O- 
landa—Norvegia.

In grupa B, Spania, cu Orantes și 
Glmcno. nu pare a avea dificultăți , 
în meciul eu echipa Bulgariei, <lupa' 
cum Cnhostovada pornește cu pri
ma șansă In fața Belgiei Ceva mal 
echilibrat se anunță meciul dintțm 
echipele R.F. a Germaniei £.1 Gre- 
etel, datorita prezenței lu! Kn-ogii-i'- 
roooutoa in cea de-a doua forțnoiie. 
Interesul ponfcru Intllnlrea Franța— 
Anglia a scăzut fa urma excluderii 
din echipa „Înrolărilor" a jucăto-u- 
lul lor nr. 1. Gerald Bnttrlck. ceea 
ce face ca pronosticurile că (coline 
net în favoarea francezilor.

în urma disputării campiona
telor Internaționale de tenis ala 
Italiei, în clasamentul „Mare
lui premiu F.I.Lr, pe primul 
toc se afin in continuare spor
tivul român Iile Năstase cu 
283 puncte, urmat de Orantcs 
(Spania) — 170 puncte. Smith 

152 puncte. Glmcno 
94 puncte. Rodea 

— lif) puncte, 
i — 53 puncte.

(S.U.A.) -
(Spania) — 94 
(Cehoslovada) 
FRlol (Chile)

Connors (S.tLA.j — 52 puncte, 
Pală (Cehoslovacia) — 40 punc
te, Barthes (Franța) — 44
puncte ele. Americanul C. 
Richey. care a trecut la profe
sionism, nu mal figurează in 
clasament.

La feminin conduce Nancy 
Gunther (S.U.A.) — 130 puncte, 
eecundatfi de E. Goolagong 
(Australia) — 108 puncte.

BOX. între 15 șl 20 mal, la Ankara, 
©a vor reuni — ta cadrul Balcaniadei 
de box — cel mol buni pugUIștl din 
Greda, ■ Iugoslavia, Bulgaria, România 
și Turda. Federația noastră de 6ț>e- 
dalltate a rxjlecțlonat următoarea 
echipă (In ordinea color 11 categorii) : 
Mi hal Aurei, Constantin G ruleseu, 
Adrian Morarii, Gabriel Pometcu, Va- 
sUe Amoniu. Calfelrat Cilțov, Ale
xandru Popa, fon GyBrfl, Atee N&s- 
tac. Horst Stumpf șl Angliei Iancu. 
Acesta ’din urmă fl Înlocuiește pe Ion 
Alexe. campionul țării, care urmează 
să par'Idpo la un turrteu Internațio
nal In R. F, a Germaniei.

FOTBAL. Contlnulndu-și turneul 
în. Italia, echipa braziliană de fotbal

PENTATLON MODERN. în orașul 
Heidenheim (R.F.G.) ee desfășoară un 
concurs internațional de pentatlon 
modem. Proba de ptotol a fost dșt!-. 
gală de Bolczo (Ungaria) cu 1914 
puncte. în clasamentul general con
duce Balczo cu 3O’.l puncte, urmat de 
Esser (R. F. a Germaniei) — 3 014 
puncte.

BASCHET. La Leningrad s-a dispu
tat primul med dintre echipa locală 
Spartak șl formația Vojdovak Bel
grad. contlnd pentru finala .-.Cupei 
Cupelor" la baschet feminin. Baschet
balistele sovietice au obținut victoria 
cu scorul de 84—03 (37—3î). Returul 
va avea loc la 9 mal, la Belgrad.

SAH. Cu două runde Înainte de fl 
minarea turneului internațional 
șah de lâ Thomaby (Anglia) In cla
sament conduce marele maestru dn- 
nez Bent Larsen cu 10 puncte, urmat 
de Lubojovici (Iugoslavia) 9 puncte 
(I). GBgortd (Iugoslavia) 7.5 puncte 
(1). Gheorghiu (România), Portlsch 
(Ungaria), Parmn (Iugoslavia), toți 
cai dte 7 puncte. Anderson (Suedia) 
și Trfagov (Bulgaria) 3,5 puncte ele. 
în runda a 13-a s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Barsen — 
Gheorghiu remiză ; Wade — Bilei: 
1—0 ; Parma — Keene remlzfl : Sax — 
Beilin 1—0 ; Catforty — Ree remiză.

7
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DELEGAȚIA PARTIDULUI SOCIALIST 
FRANCEZ A VIZITAT JUDEȚELE t

1 NEAMȚ Șl BABAU
5 «

4

Delegația Partidului Socialist Fran
cez, condusă de Eranțpls Mitter
rand, prlm-secretar al partidului, 
aflată In vizită In țara noastră, la 
invitația

Ț

UNDUE! A

i

Luînd cuvlntul în cadrul solem
nității de prezentare a scrisorilor, 
ambasadorul V. K. Ah tija a transmis 
președintelui Consiliului de Stat, 
tovarășul Nlcolae X-CÎ1
duroaae urări din partea președinte
lui Indiei, V.V. Girl, a guvernului 
ri poporului Indian.

„România sl India ■— a spus vor
bitorul — au. prin tradiție, relații 
strinse gl prietenești care s-au ba
zat în mod consecvent pe Panch 
Sheel sau cele cinei principii ala 
coexistenței pașnice. Aceste princi
pii clștlga In prezent o recunoaștere 
din ce în ce mal largă In cadrul co
munității Internaționale".
> „Mă voi strădui ta permanență — 
a spus noul ambasador — aă men
țin și să întăresc relațiile cordtata 
dintre țările noastre, relații care au 
fost reciproc avantajoase sl au ser
vit cauzei păciL Sînt convins că In 
eforturile mele mă voi bucura du 
sprijinul personal al Excelenței 
Voastre si de colaborarea guvernu
lui dumn ea voastră.

Dezvoltarea relațiilor dintre Re
publica Socialista RomSnia si India 
au fost considerabil facilitate d<s 
contncteja personale la cel mai Înalt 
nivel care nu avut loc Intre condu
cătorii celor două state. Pre
ședintele Radhakrlshnan a vizitat 
România In 1935. Primul nostru 
ministru, doamna Indira Gandhi, a 
fast primită cu entuziasm șl căldură 
în România In l&ji. Iar Excelența 
Voastră a făcut o vizită memorabilă 
in India ta 1959. Comunicatul comun 
dat publicității In New Delhi la sHr- 
șltul vizitei Excelenței Voastre a ssoa 
1a evidență acordul larg dintre Ro
mânia șl f India in diverse probleme 
internaționale ; de asemenea, a dat 
Imputa extinderii și diversificării re
lațiilor noastre comerciale și econo
mice s! lărgirii contactelor culturale 
El atltaUflce".

fa continuare, ambasadorul Indian 
B-a referit la acordurile comerciale 
și de plăți încheiate Intre cele dmta 
țări, la schimburile culturale româ- 
no-ln£Uene. apreciind evoluția pozi
tivă a acestora șl 
pe “care le au C_________
larg In viitor.

„Noi — a spus ambasadorul indian 
— am urmărit cu Interes deosebit 
progresul economic șl social grandios 
care a fost realizat in România sub 
conducerea dinamică a Excelenței 
Voastre. Aș dori să folosesc acest 
prilej pentru a ura Excelenței Voas
tre șl guvernului dumneavoastră suc- 

în continuare^,, lS§^5
Referlndu-se la lupta poporului In

dian pentru cucerirea independenței, 
noul, ambasador a spus : „15 august, 
1947 a fost o ri’ Istorică hu nuiitali 
pentru India, ci.‘dacă mă pot exprima 
astfel, pentru Întreaga lume. Ea a 
marcat începutul stirșltului epocii 
coloniale șl a dus la apariția a zeci 
de state Independente ta Asia. Africa 
ți Pacific fa ultimul sfert de veac. 
Excelența Voastră a vizitai cîteva 
din aceste țâri din Africa In timpul 
ultimelor săptâmfal și a sesizat

CeaumcuL căi-

a șl perspectivele mari 
de a se dezvolta și mal

fără îndoială, spiritul înnoitor care 
plutește In aer. România șl India 
au fost ..șl sini parteneri ta 
lupta pentru decolonizare. Gu
vernul Indici !și exprimă Încre
derea că ttpefanța m pentru o 
lichidare rapidă a rămășițelor encla
velor colonialismului este Împărtă
șită de guvernul Excelenței Voastre, 

Clnd am obținut Independența în 
1947 economia noastră era în cea 
mal mare măsură agrară. Iar dezvol
tarea Industrială era neadecvalâ și 
Insuficientă. Noi am reușit să pu
nem pe roate modernizarea agricul
turii noastre, Iar revoluția verde" 
a înlăturat practic Insuficienta da 
cereale. In domeniul Industriei, de 
asemenea,■’ dezvoltarea a fost remar
cabilă. Producem In prezent nu nu
mai tot ceea ce na este necesar in 
materie de mărfuri de consum, ci ți 
o gamă largă de mașini si utilaje 
moderne. Sfat bucuros că Excelenta 
Voastră a putut vedea cîteva din 
acestea fa timpul vizitei fa India". •' 

în încheiere, ambasadorul Indian a 
apus :

„Permltețl-ml să închei cu o notă

/
dintre condu
și indieni au 
deosebit de

fl contactele personale 
cătorlî de stat români 
exercitat o Influență _ ,____
favorabilă asupra .dezvoltării si di
versificării relațiilor dintre România 
șl India. Această experiență ne În
deamnă sft acționăm pentru conti
nuarea contactelor șl vizitelor re
ciproce, fiind convinși că ele vor 
aduce o nouă contribuție la întărirea 
legaturilor de colaborare dintre ță
rile noastre, la cauza înțelegerii si 
cooperării dintre popoare.

Poporul român, eonsacrindu-ri e- 
forturild și întreaga sa putere de 
creație operei de edificare a socie
tății socialiste multilateral dezvolta
te. este profund Interesat în instau
rarea In lume n unul climat de osce, 
de securitate ri cooperare interna
țională Viața demonstrează că o 
condiție primordială ta acest «.ens 
este respectarea strictă a princi
piilor și normelor de drept Interna
țional, a dreptului fiecărui popor de 
n-și hotar! de sine stâtător soarta 
sa. potrivit aspirațiilor ăl intereselor 
proprii. Acționtad ta acest spirit, 

„-„j—_______ ,_ România militează cu consecvență
personală, mărturistadu-vă cu cit pentru dezvoltarea relațiilor sale cu
interes aștept sft-ml îndeplinesc mi- toate statele, fără deosebire de orln-
Blunea de ambasador fa Românie șl duirea lor socială este pa deplin
prilejul de a cunoai ’ "
»r ■
prietenos și ospitalier".

A luat apoi cuvlntul președintele 
Consiliului dț> Stat, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu. Exprfaitad vil mulțumiri

■ pentru salului șl urările adresate, 
tovarășul Nicoloe Ceausescu a trans
mis Ia rlndul său. președintelui V. V. 
Girl, guvernului și poporului indian 
prieten un cordial mesaj de sănătate 
gi fericire, de prosperitate și pace.

„Constatăm cu satisfacție — a spus 
tovarășul Nlcolae Ceausescu — că 
legăturile dintre Republica Socialistă 
România șl Republica India cunosc 
o continuă dezvoltare. In interesu) 
popoarelor noastre, al păcii și coo
perării Internaționale.

Bunele relații dintre țările s! po
poarele noastre stat rezultatul fap
tului că la baza lor stau principiile 
independenței șl suveranității națio
nale. egalității In drepturi, neames
tecului In treburile Interne sl avan
tajului reciproc. Noi slriiem convinși 
că așezarea raporturilor pe baza a- 
cestor principii — a căror valabili
tate a fost confirmată de viață șl de 
adeziunea lot mal largă a opinie! 
publice Internaționale

.’«Midii ' ;-
evo!uț_„ _ _______  „
gaturilor noastre bilaterale, pentru 
dezvoltarea lor pe„multiple alinturi".
Ce.-.uțcSCTi p spus jj

„Este pentru mine deosebit de pil 
cui șă evoc, cu acest prilej, vizita 
p« care am făcut-o în tara dumnea
voastră fa octombrie 1980, vizită des
pre care păstrez o vie amintire șl 
pe care o apreciez ca un moment 
important ta dezvoltarea colaborării 
șl prieteniei dintre țările sl popoa- 
re’e noastre.

îrapărtăjesc pârerea exprimată de 
dumneavoastră că vizitele reciproce

ilejul de a cunoaște frumoasa țară . solidară cu lupta popoarelor Impo- 
Excelenței Voastre șl poporul său trlva asupririi străine, a imperialis

mului. colonialismului șl neocotonia-

•!

invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, însoțită 
de tovarășul Manca Mftnescu, mem
bru al Comitetului Executiv, s! 
Prezidiului Pennanenl, secretar al 
C.C. al P.C.R., n fost, miercuri, 
oaspete a! clilmlșlitor de pe platfor
ma industrială de la SăvineștL La 
sosire, oaspeții au fost salutați . 
de tovarășul Ștefan Boboș, prim- 
sccrelar al Comitetului jude
țean Neamț al P.C.R.. preșe
dintele consiliului popular Jude-

țean, Membrii delegației au vizi
tat lnstatațllle de tnȘtană, relon și 
capro-lactamfi, țrecurn șl laboratoa
rele de cercetare științifică de Ia 
Uzina de fire și fibre sintetice, In- 
tercetadu-se de tehnologiile de fa
bricație, de condițiile de muncă șl 
de viață ale satarlațllor acestei mari 
unități Industriale.

în continuare, oaspeți! nu făcut 
o vizită la -sediul Comitetului Jude
țean Bacău a! P.C.R., unde au avut 
o convorbire cu tovarășul Gheorghe 
Roșu, prim-sacre tar al 
Județean, șl cu activiști 
de stat.

Miercuri seara s-a Înapoiat In Ca
pitală tovarășul Mlu Dobrescu, 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, care a asis
tat ta lucrările Congresului Partidu
lui Socialist Popular din Dane
marca.

La . sosire, p® aeroportul OtopenL 
erau prezențl tovarășul Miron Con- 
stantlnescu. membru supleant al Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
activiști de partid.

C.C. al P.C.IL. n avut o întîlnire 
tovărâșească cu conducerea Partidu
lui Comunist dfa Danemarca. Au 
participat Knud Jespersen, președin
tele P.C.D.. Ib Norlund șl Per Kris
tensen. membri al Biroului Politic, 
secretari al C.C. a! P.C. din Dane
marca.

fatllnlrea s-a 
moșieră caldă.

comitetului, 
do partid șl

(Agcrpres)
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I

(Urmare din pag. I)
ir Urdte ale AmerlcJl, precum șl repre

zentanți al Vailcanulul șl al unor

COPENHAGA 3 (Agerprcs). - Cu 
ocazia prezenței sale to Danemarca, 
tovarășul Mlu Dobrescu. membru 
supleant a! Comitetului Executiv al

desfășurat tntr-o at- 
tovărășoașefi.

Totodată, tovarășul Miu Dobreseu 
s-a întllnit cu Havgard EJnnr Krlt- 
ttansen. serrctarul general al Par
tidului Social-Democrat din Dane
marca. Discuțiile purtate cu acest 
prilej s-au desfășurat Intr-o atmos
feră cordială.

' l

viața internațională
i

Declarația guvernului R.D.G.
adresată cellei de-a IlI-a

Usmulul, a politicii de tortă șl dic
tat. Considerăm că fa zilele noastre 
se Impune tot mal mult ridicarea 
economică și socială a țărilor ta 
curs de dezvoltare, lichidarea deca
lajului care le desparte de țările In
dustrializate. In intâreșu] progresu
lui șl civilizație! umane, al cauzei 
păcii șl securității internaționale".

fa Încheiere, tovarășul Nicotae 
Ceausescu a spus :

„Mă bucur că vă Ineeneti misiunea 
de înaltă răspundere eu hotarîrea de 
n depune eforturi ca relațiile dintre 
țările noastre 8ă fie tot mai strinse 
Dorința guvernului șl poporului ro
mân este de a extinde și adinei re
lațiile cu India, cu poporul indian, 

îmi exprim convingerea că acre
ditarea dumneavoastră ca ambasador 
in Republica Soclallstfl România va 
contribui Ia o șl mal bună cunoaștere 
redprocă, la dezvoltarea raporturilor 
bilaterale pe tărim politic, economic, 
științific și cultural, la întărirea 
prieteniei șl colaborării romăno-ta- 
diene. Dorindu-vă succes deplin In 

, _ îndeplinirea Înaltei misiuni ce vi s-n
ce Internationale — creează încredințat, vă asigur, domnule am- 
fl șl premise favorabile pentru basador, că vă veți bucura de toi

a continuu ascendenta a le- «rijinul din partea Consiliului de
Sta:' al guvernului român șl al meu 

------ personal . ■ . >2 ti ' 
fa continuare, tovarășul Nleolae După solemnitatea,' prezentării scri-

p apus,fr Aă-,porilor, .praftdlnteloa. Consulului
ntru mine deoseblt de plft- Stata tovarășul Nlcolâe Ccauțescu.» a, 

avut b convorbire caldă, prietenească, 
cu ambasadorii] Republici! India, 
V. K. Ahuja,

La ceremonia prezentării scrisorilor 
șl la convorbiri au participat Con
stantin Statescu, secretarul Consiliu
lui de Slut sl Comellu Mfineseu. mi
nistru] afacerilor externe. Au fost de 
asemenea, prezențl membri al amba
sadei Republicii India ta București, 
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la iMtaurarea unui climat de secu
ritate, destindere și largă colaborare 
ta Europa, in întreaga lume.

La ședința Inaugurala au partici
pat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Mircea Malița. ministrul educației 
și Invățămintulul, Vasile Gilga. ad
junct el ministrului afacerilor exter
ne. Ion Brad, vicepreședinte al Con
siliului Culturii sl Educației Socia
liste. Miron Ntcolescu. președin
tele Academiei Republicii Socialiste 
România.

Au fost de față șeS de misiuni 
diplomatico acreditați la București, 
precum ți atașați culturali ai unor 
ambasade din Capitala țârii noastre.

Ședință a fast deschisă de pre
ședintele Comisiei naționale româna 
pentru UNESCO, p-of. unlv. dr. 
docent Jean Liveacu, care a salutat 
pe cel prezențl «j! le-a urat succes 
ta desfășurarea lucrărilor.

Președintele Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, a adre
sai, apoi. In numele guvernului ro
mân, un cuvînt de salut conferinței.

Cuvlntarea a fost urmărită eu aten
ția primita cu Interesa șl subliniată 
cu aplauze de întreaga asistență.

Directorul general adjunct al 
UNESCO, John Fobes, a mulțumit, 
in numele particlpanțUor, președinte
lui Consiliului de Miniștri al Româ
niei pentru mesajul transmis, pentru 
atenția f

r. președinte- 
:tri al Româ-

__  BBL _______ ..smls, pentru 
atenția pa care guvernul român o a- 
cordă conferinței, subliniind. In acest 
context, aportul însemnat al țării 
noastre ta acțiunile UNESCO, la 
extinderea colaborării fatcrnaționalo, 
a schimbului de valori științifice 81 
culturale dintre popoarele lumii
'dia lucrărUe conferințel’^'.partlclpâ . 

t reprezentanți ni coniMllc® naționale , 
pentru'J=’UNESCO -din- Albania. An- > 

— -glia. Austria, Belgia, R S.- S. ' 
rusă. Bulgaria, Cehoslovacie,

• r.-;

organizații internaționale.
Stat prezențl Richard HoggarL 

subdirector genera] al UNESCO, 
alțl membri al Seerclarlatulul 
UNESCO. Sayed Abbaa Chedld, 
directorul Centrului de informare al 
O.N.U. la București, Alexander Ro
tire!, reprezentantul ’ Programului 
Națiunilor Unite pentru Dezvoltare 
ta. România.

fa prima ședință plenară de lucru 
rut fost aprobate ordinea de z! șl rpgu- 
lamentul intern de funcționate.

Reafirmînd poziția de principiu 
a țării noastre cu privire la recu
noașterea din punct de vedere ol 
dreptului International a R, D. Ger
mane. stat european suveran sl Inde
pendent. reprezentantul român șl-a 
exprimat speranța că R»D. Germană 
va deveni rit mal curlnd mem
bră a UNESCO șl va parti
cipa cu drepturi depline la activita
tea acestei organtațiL In context, 
el și-a exprimat regretul că R.D. 
Germană nu poate participa ta a- 

, ceasta reuniune. Poziția dele
gației române a fost sprijinită de de
legațiile altor tari social!>,•.<: euro
pene participante la conferință.

Conferința a ales ca președinte pe 
Jean Llvescu. președintele Comlr 
s lei națiortale române) pentru 
UNESCO) fa Biroul conferinței au 
fost aleși, în calitate de vicepre
ședinți, șef’.! delegațiilor din Aii-) 
glia - W. J. Smith, Bulgaria — De- 
mir lancsv. Finlanda — &knri Kluru, 
Turcia — Bedreltta Ttmcel. Uniunea 
Sovietică — I. N. Zemskov, fa ca
litate de raportor general al confe
rinței a fost desemnat Jacques Rial 
—, Elveția, Iar ca secretar general al 
conferinței Ion Dragan — România.

Conferințe U.N.C.T.A.D.
tică activă pentru rezolvarea proble
melor comerțului internațional și ale 
colaborării economici, subliniază de
clarația. In ultimii ani, rotațiile eco
nomice ale ILD.G. cu țările in curs 
de dezvoltare din Africa, Asia și 
America Latină s-au dezvoltat consi
derabil. S-a lărgit permanent colabo
rarea culturală cu aceste state. în re
lațiile sale economice cu țările câpj- 

i. Germană &e

BERLIN 8 (Agerpres). — Agenția 
A.D.N. anunță că guvernul R. D. Ger
mane a adresat celei do-a IlI-a Con
ferințe U.N.C..T.A.D. o declarație ta 
care Ișl reafirmă dorința ca R.D.G. 
să fîe primită membru cu drepturi 
egale in această organizație Interna
tional.

Docta rația subliniază câ soluționa
rea problemelor extatento In relațiile 
economice dintre state. In special talisle industriale, R.D. 
Intre, țâri cu sisteme sodal-economlce ghidează după prinripllki coexistenței 
diferite, reclamă contribuția con- pașnice între state cu orinduiri oo- 

eiale diferite. Declarația reafirmă In
teresul ILD.G. do a-și dezvolta fa 
continuare legăturUo economice și cu 
aceste țări.

Guvernul R, D. Germane I?1 expri
mă speranța că problema participării 
sale ia U.N.C.T.A.D. va fl reglemen
tată fără IntirzJere, In Interesul unei 
colaborări Internațional© avantajoasa 
pentru toate păritio.

«trudtlvă a tuturor statelor. Acest lu
cru este valabil In opedal pentru 
U.N.C.T.A.D. — organul permanent 
al O.N.U. pentru colaborarea interna
țională in domeniul comerțului mon
dial Do aceea, relevă declarația, este 
în interesul U.N.C.T.A.D. ca șl 
R.D.G. să beneficieze de locul ce 1 se 
cuvine In organlmul 0.N.U.

R. D. Germană promovează o poll-

VARȘOVIA

AMBASADORUL ARGENTINEI

Blelo- 
riLM-u. f iuiH’ij sa, Cipru,
Danemarca. BvețJa. Finlanda. Fran
ța. R. F. a Germaniei, Grecia. Irlan
da. Islanda, Italia. Iugoslavia, Luxem
burg. Malta, Monaco, Norvegia. Olan
da. Potenta. România. Spania, Suedia, 
Turcia, R S. S. Ucraineană. Ungaria. 
Uniunea Sovietică

Iau parte, de asemenea, In calitate 
de observatori.. reprezentanți al co
misiilor naționale pentru UNESCO 
din Canada. Republica Populară 
Congo. Cuba. Republica Arabă Egipt, 
Israel. R P. Mongolă, Peru. Statele

■ a, » !: : •
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Lufad cuvlntul cu prilejul prezen
tării scrisorilor, ambasadorul Juan 
Carlos Marcelino Beltramino a trans
mis președintelui Consiliului do 
Stat, tovarășul Nlcolae Ceaușescu, 
un cald mesaj de salut din partea 
președintelui Lanusse, precum sl 
urări do fericire șl prosperitate pen
tru poporul român.

„Guvernul șl poporul argenttaean 
■— a spus noul ambasador — stat 
perfect conștiente că Intre Argentina 
Sl România există un fond comun 

r'constituit de originea latină, de moș
tenirea culturală șl spirituală po 
care ambele țări ou primit-o. prin 
vocația pentru Independentă șl ho- 
tărîrea lor de a-șl construi o patrie 
puternică, 
motode di 
voitarca t___ -=-&>
Dacă. Intr-adevăr. este

Srindpllle de suveranitate națlona- 
i. egalitate în drepturi și neinter
venția In treburile Interne ale ailor 
state, stat recunoaculc de 

mare parte a membrilor comunită
ții internaționale, este în soedul cu
noscută dorința puternică a Argenti
nei șl a României pentru apărarea 
Cil aplicarea aeestor principii, ceea 
ce constituie altă trăsătură comună 
a ambelor țări. Intllnlm, de Meme- 
nea. un punct de contact fundamen
tal în felul de desfășurare a rela
țiilor șl a cooperării Intre state".

fa continuare, ambasadorul ar- 
gentlnean a subliniat „dorința gu
vernelor Republicii Argentina si 
Republicii Socialiste România de a 
face tot posibilul pentru a dezvolta 
și perfecționa legăturile lor de prie
tenie șl cooperare, atit de ordin bi
lateral — saJilmburi comerciale șl 
ștlințlflco-tehnologlce — cit șl ta 
cadrul organismelor și conferințelor 
Internaționale, ca Națiunile Unite, 
U.N.C.T.A.D. sau Comitetul pentru 
dezarmare".

Referlndu-se la poglbilitâțUe de 
dezvoltare a relațiilor dintre cele 
două țări, ambasadorul argentinian 
a spus :

„Cordialitatea, caro din fericire 
există înlro autoritățile șl repre-

, de a promova — deși prin 
diferite — progresul șl dez- 

soclală a popoarelor lor.
■ gjSur ca

națlona-

eca mal

târlrea permanentă a cooperării și 
prieteniei dintre poporul român șl 
poporul argentinean. ta Interesul am
belor țări, al cauzei generale a eo- 

■laborM, înțelegerii și păcii ta lume.
Vă doresc mult succes in realiza

rea nobilei misiuni ce v-a fost încre
dințată și vă asigur de tot sprijinul 
Consiliului de Stat, al guvernului 
român și al meu personal".

După solemnitatea prezentării scrl- 
gorilor de acreditare, președintele 
ConslUulul.de Stal, tovarășul Nlcolae 
Ceauțescu, a avut o convorbire cor
dială, prietenească, cu ambasadorul 
Juan C-arios Marcelino Beltramino. 
Cu acest prilej, ambasadorul argen
ttaean a transmis președintelui Con
sulului de Stat al Republicii Socia
lista România, tovarășul Nlcolae 

. din partea pre- 
.______ _______ __ î' Argentina. Ale
jandro Lanusse, prin care este favjfal 
să facă o vizita ofidală In Argentina. 
Invitația a: fost acceptată cu plăcere, 
urmlnd ca dala vizitei să fie sîabi- 
lilă ulterior.

La ceremonia prezentării scrtsori- 
1 ~ 7' “u’~i au participat
Constantin Stâtascu. secretarul Coti- 
elliulul da Stat, șl Corneliu Mflnescu. 
ministrul afacerilor externe. Au fdsl 
prezențl. de asemenea, membri al 
ambasadei Republicii Argentina la 
București.

■ , '

zentanțli ambelor țării, a ușurat șl 
wi continua să ușureze, fără Îndo
ială. șl In viitor acest, comun efort 
de a stringe legăturile. Guvernul 
meu ar vedea cu cea mal mare plă
cere 
t ră i 
Argentina ta o dată ce so va fixa 
de comun acord. In acest fel «o va 
putea vedea ajunsă la cel mal Înalt 
nivel dorința comună de a se con
solida și mol mult prietenia și rela
țiile Intre cele două țări".

în încheiere, ambasadorul argen
tine» a exprimat dorința tării sole 
ca relațiile dintre România și Ar
gentina să se dezvolte In perma
nență

Luind cuvlntul, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, tovarășul NIcoIae 
Ceanșescu, a mulțumit pentru me
sajul și urările adresate de pre
ședintele Republicii Argentina, că
ruia î-a transmis» la riadul său, un 
cordial salut și calde urări de sănă
tate gl fericire, de prosperitate §1

nge legăturile. Guvernul 
. .'edea cu cea mai mare plâ- 
■ posibilitatea ca Excelenta Voos- 
să efectueze o vizită oficială In

pace, pentru poporul araentfaean 
prieten.

„Poporul român — a spus tovară
șul Nicotae Ceaușeseu — angajat cu 
toate forțele sale în opera de edifica
re a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, este profund Interesat fa 
instaurarea fa lume a unul climat de 
pace și securitate Internațională. 
Viața demonstrează că o condiție 
primordială pentru asigurarea pă
cii este respectarea strictă In rela
țiile dintre state a principiilor su
veranității și Independentei națl->- 
nale. neamestecului ta treburile in
terne. egalității fa drepturi si a- 
vnntâjului reciproc, a dreptului fie
cărui popor da n-s! hotărî singur 
destinele, conform aspirațiilor sale 
proprii, Pe baza acestor principii, pi __ A-~S_. .-
fa spiritul coexistenței nașntc_.___
tru extinderea legăturilor sale cu

■ toate stelele, fă-fi deosebire de orta- 
duirea lor socială, hotărilă să con
tribuie activ ta dezvoltarea colabo
rării fntee ponoare, la statornicirea 
în lume a unul climat do încredere 
și pace”. tor șl ta convorbiri

în continuare, tovarășul Nlcolae “ ' " " "
Ceausescu a spus :

„Republica Socialistă România ur
mărește cu simpatie eforturile sta
telor din America Latină pentru 
dezvoltarea lor economică sl socială 
independentă șl promovează fa mod 
activ, cu aceste țări, retațll de 
tenie ei cooperare în variate 
menlL

Doresc să subliniez șl cu aeext 
prilej, cu satisfacție, că relațiile de 
prietenie și colaborare multllatarală 
dintre România șl Argentina — re
lații animate de dorința comună la 
cunoaștere reciprocă sl favorizata 
de afinitățile do limbă ale popoare
lor român șl argentfaean — cunosc 
o < — -
dentă. că __ 
do a se dezvolta si mai intens Io 
viitor.

Apreciez că vizitele reciproce șl 
contactele dintre reprezentanții ță
rilor noastre constituie momenta 
importante pentru extinderea si di
versificarea raporturilor bilaterale. 
In acest sens. îmi va face o cleo- 
sebliă plăcere să pol răspunde ama- 
bLlei Invitații a domnului președinte 
Alejandro Lanusae — pentru care 
exprim 51 cu această ocazie mulțu
mirile noastre călduroase — de a 
vizita Republica Argentina.

Ne este, de nsemenea, plăcut să 
constatam că România șl Argentina 
se Intilnesc pe poziții Mmltare In nu
meroase probleme in te mațtonale, că 
țările noastre participă activ la re
zolvarea problemelor majore ale con
temporaneității și alnt profund Inte
resate fa edificarea fa lume a unul 
climat trainic de securitate, colabo
rare și pace"

fa încheiere, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Sodaliste 
România a spus :

„Avem convingerea că activitatea 
dumneavoastră fa calitate de ambasa
dor al Republicii Argentina fa țara 
noastră va contribui la dezvoltarea 
fa continuare a acestor relații, la ta-

_______ ___________ ___-____ RomânJâ,^'tovarășul 
România militează cu consecventă. CeaușescuJ un mcssaj din ;>■ 
In spiritul coexistenței pașnice, dop- șodlntelul Republicii Argen

orte- 
do 5

1

în

evoluție pozitivă,’ continuu ascen- 
ntiL că ele au Urel perspectiv©

nplexul expozlțlonal dinLa CcM____
Piața Sctatell s-a deschis, miercuri 
dimineața,: Expoziția Internațională 
de echipamente pentru industria de 
petrol, chimic, materiale plastice si 
cauciuc, organizată de Camera de 
Comerț a Republicii Socialiste Ro
mânia și Ministerul Industriei Chi
mice.

Manifestare economică Internatio
nals de prestigiu, expoziția reunește 
circa 159 de firme din Anglia, Aus
tria. Cehoslovacia. Danemarca. Elve
ția, Franța. R. F. a Germanici. Ita
lia, Olanda. Polonia, România. Sta
tale Unite ale Amoridl. Suedia, Un
garia.

Parllcipanțli la festivitatea de des
chidere au fost salutați de Roman 
Moldovan, președintele Camerei de 
Comerț.

A luat apoi cuvlntul ministru] In
dustrie! chimice. Mihall 
care a relevat evenimentul

Republicii Soda 1 ta te Ro-
Mlnlsteru] Industriei Chi-

mice. Mihall Floreseu.
___ _________ ' _.".2ZL'—. ca pe 
una dintre cele mai importante ma
nifestări expozlțlonate găzduite anul 
acesta de capitala țării noastre.

fa aplauzele a ictentel. Ion Pățan, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului exterior, 
a tăiat panglica Inaugurală.

CRONICA
Prin decret al Consiliului de Stat 

tovarășul Coriolan Atamsiu a fost 
eliberat din funcția de șef al Proto
colului de stat de pe lingă Consiliul 
de Stat al Republicii Socialiste 
România.

Prin același decret, In funcția de 
șef al Protocolului de stat de pe 
lingă Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, eu rangul do 
ambasador, a fost numit tovarășul 
Ștefan Blrlea.

INFORMAȚII
Miercuri a sosit la București

rinței

conferinței Ion Dragan — “România. I 
ș."-,CpjiferjhUM a: hotă rit constituirea a 
două comisii de lucru. Una In- 

.sărrinată , cu; 'dezbaterea problemei. 
JîGonteibuțiavpprnlslilor ha ționala-Oa 
dqzyMlarcâ cooperării europene in 
domeniile educației, științei, culturii 
și Informației", avlnd ea președinte 
pe reprezentantul Poloniei. Eugenia 
Krassowslta. Iar ca vi ce președinte pa 
Jean Baugnlet (Belgia) și ca rapor
tor pe Thomas Keller (R.F. a Ger
maniei). Cealaltă comisie dezbate 
problems „Participarea comisiilor 
naționale la pregătirea, realizarea pi 
evaluarea programului UNESCO" și 
are ca președinte pe Jean Thomas, 
(Franța), ca vicepreședinte pe J. 
den Hollander (Olanda). Iar ca ra
portor ne Ksenija Gadnovlc (Iugo
slavia).

Lucrările conferinței continuă, 
fa seara aceleiași zile, președinte

le conferinței, prof unlv. dr. docent 
Jean Livescu. a oferit un cocteil In 
cinstea particlpanțltor.

j

'•-J'''!- • t,„ I '
fost Informați despre activitatea de 
elaborare a unul program dp perspec
tivă privind dezvoltarea culturii po-

VARȘOV1A 3 (Agerpres). — Ed
ward Gierek, prim-secretar al C.C. ai
P.M.U.P., a primit un grup de repre- __ ______ _

, .Au, fost examinate stadiul actual. blenielorcurente; ■■ printre care per
și perspectivele culturii poloneze. feclioitaroa criteriJtor artistic» si

(

n vfogț? acordatajjJro-

j

Particlpanill au dat o înaltă aprecie
re măsurilor luate do conducerea 
partidului și guvernului fn vederea 
modernizării bazei materiale a cul
turii. dezvoltării industrie! poligra
fice . și Îmbunătățirii condițiilor ma
teriale șl de trai ale lucrătorilor din 
domeniul creației culturale. Ei. @u

Ideologice In difuzarea valorilor cul
turale. lărgirea participării Institu
țiilor culturale la procesul de educa
re cetățenească, colaborarea artiștilor 
cu lucrătorii din Industrie si con
strucții. extinderea bazei editoriale, 
restaurarea monumentelor trecutului 
si altele.

BUGETUL R.P.D. COREENE PE 1972
prezentat la sesiunea Adunării Populare Supreme

PHENIAN 3 (Agcrpres). — In ra- Ministerul do Finanțe a arăta

(Agerpres)

viemea

Miercuri a sosit ta București un 
colectiv de actori ai Centrului Japo
nez al teatrului tlnâr, in frunte eu 
directorul acestei Instituții. Akira 
WakabayMhL

Artiștii niponi vor prezenta In zi
lele de 5. și 0 mai. pe scena Teatru
lui de comedie din Capitală, un 
spectacol In stilul tradițional Japo
nez (Kabuki), prelucrare a piesei 
„Sire Halcwyn" de Michel de Ghel- 
derode.

Timpul prohibii pentru zilele de 
5, S șl 7 mal. In tară : Vremea va £1 
fa general Instabila, cu cerul variabil, 
mal mult noroa la începutul interva
lului In nordul tarii ano! In sud- 
vest fa aceste regiuni vor cădea ploi 
locale avlnd 51 caracter de aversă, fa 
rest, ploi izolate. Vintul va sufla po
trivit, Temperaturile minime vor fi 
cuprinse Intre 2-12 grade, izolat mai 
eoborite. tar maximele intre 13—23 
de grade. La București : Vremea va 
continua să se amelioreze. Cerul va 
fi variabil, favorabil averselor de 
ploaie după-nmiaza. Vini Piab Blnă 
la polrlvit Temperatura fa creștere 
ușoartl

portul prezentat de ministrul de 
finanțb al R.P.D. Coreene. Klm 
Kyong Ryon. la cea c!e-a șasea se
siune a Adunării Populare Supreme, 
se arată că bugetul de stat do 1971 a 
înregistrat la capitolul venituri 
0 3a7 339 (ffio wont, ceea ce reprezintă 
o creștere de 19 la sulă In compa
rație cu anul precedent, iar ta capi
tolul cheltuieli - S 301 S®9 MO wonl. 
cu 24 la sută mal mult decltjn 1070.

In 1071. Partidul Muncii din Co
rcea ti guvernul R.P.D. Coreene au 
alocat fonduri cu 27 In sută mai 
mari deci! In anul precedent ocn- 
Lru dezvoltarea economiei naționale, 
investițiile In Industrie <n>orlnd cu 
12.0 la sulă fată do 1970.

Anul trecut, statul a Investit tn 
economia rurală 21.9 in sută din to
talul fondurilor destinate construc
țiilor de bază. Au fost create siste
me do trlaațli pe rwl suprafețe a- 
grlcdle Insutnlr.d aproximativ 39 0.19 
ha. Numărul tractoarelor si camioa
nelor unse la dispoziția agriculturii 
a fost cu 12 șl respectiv 7 1a sută 
mai mare cteclt în 1970.

-------- --

Ministerul de Finanțe a arătat că, 
anul trecut, partidul șl guvernul au 
orientat 31.1 ța sulă dfa cheltuielile 
bugetare către apărarea naSIpnalfi. 
pentru a spori* capacitatea defen- 
elvă a R.P.D. Coreene.

Cheltuielile pentru obiective so
ciale ®i culturalo au crescut cu 21 
la sulta

Prezenttnd bugetul de stat ni 
R.P.D. Coreene os 1972. ministrul 
de finanțe, Kim Kyong Ryo.i. a a- 
rătat că el Înscrie la capitolul veni
turi suma de 7 374 SOO OHM) wont, cu 
10 la suta mal mult decit fa | anul 
trocul. Iar la capitolul cheltuieli 
suma do 7 374 000 0®9 wonL Se pre
vede o creștere considerabilă a fon
durilor destinate dezvoltării o-cona- 
mlel naționale.

Bugetul pe 1072 prevede ca 17 la 
sulă din capitolul cheltuieli afi tio 

’ ' “ - ’ 1 "

1

.?■

La festivitate au mal fost prezențl 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, membri âj 
conducerii altor ministere economice, 
conducători de cenlraJo Industriale, de 
Întreprinderi de comerț exterior, re
prezentanți ai firmelor străine par
ticipante la aceasta importantă reu
niune talernațtonalâ.

Au luat parte șefi aJ unor misiuni 
diplomatice și alfi membri al corpu
lui diplomație, precum țî corespon
denți ai preael străine.

După (eșțlvltațea de inaugurare, o 
fost vizitată expoziția. Pe o supra
față de peste 14 0©9 mp stat ore- 
zentate mii de exponate, intr-o gamă 
variată de echipamente, mașini șl 
utilaje, folosite ta aceste sectoare in
dustriale.

Expoziția rămine deschisă ptaă ta 
12 mal. oferind un cadru propice tra
tativelor economice șl tranzacțiilor 
comerciale între firmele partici
pante. precum și unor moni- 
festari menite să faciliteze un larg 
schimb dej cunoștințe de specialitate 
în domeniul induslriel constructoare 
de mașini, chimică și petrolieră.

(Agerpres)

î.

afectate apărării naționale.
In același timp. -bugetul ore 

creștere cu 33 ta sută a lnviS 
eocial-culluraie. Vor fi acordai.........
dur! duble Invățămlnlulul1. Vor creș
te veniturile reale ale oamenii rr 
muncii șl ge va ridica nivelul itr 
de trai oa plan general

fede o
Miilor
i fon-

LOTO
CÎȘTTGURILE TRAGERII

APRILIE 1072
DIN 28

1: 3,05EXTRAGEREA I : Categ.
variante a 23 034 lei ; categ. 2 : 9.35 
a 10 020 le! ; categ, 3 : 2â, "5 a 3 522 
le! ; categ, 4 : 30.40 a 3 331 lei : categ. 
3 : 141,03 a 714 lei ; cnlcg. 0 : 333,33 
a 2» leL

EXTRAGEREA a Il-a : C '
1 variantă a M 953 Ie! ji - 
rlante 10% a 17 Kll lei ; categ 
3 variante a 23 372 lei : categ. 
2R2S a 3 8®3 lei ; calea. D : 30.1
2 213 lei ; câtefe. E : 35.(19 a I 430 lei ; 
categ. F : (S.8ă a I 229 lei : eateg. Z : 
2 039.73 a ÎMI lei.

Categ. A : 
!1 ji 2 va-

B ■
;t®C a

DE MARFA Al lARllOR
PRAGA 3 (Agerpres). — La Plzen 

a avut loc a 21-a ședință a Consi
liului parcului comun de vagoane 
de marfă al țărilor membre ale 
C.A.E.R, La ședință au partieip.it 
reprezentanți Împuterniciți din Bul
garia. Cehoslovacia. R.D.G.. Po
lonia, România. Ungaria si Uniunea 
Sovietică.

Din analiza activității Consiliului 
parcului comun de vagoane de 
marfă pe anul trecut rezultă că In 
toate tării® oartlclnante gradul de

MME ME U.E.R. .
încărcare a sporit cu 41 la sută. Iar 
raia lui vagoanelor a erescul cu 9 
la sulă. Țările participante au ho- 
tărît sfi sporească, incenînd eu al 
doilea semestru sl pînfl la sflrsltul 
anului 1972. parcul de vagoane cu 
Încă 27 la sută.

La ședință au fost discutate, de 
asemenea, unele probleme ale în
făptuirii practice a programului 
complex de colaborare a Sărilor so
cialiste în domeniul transporturilor.

Ședința s-a desfășurat intr-o at
mosferă prietenească

PRONOEXPRES
BERLIN

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA Nr. 19 DIN 3 MAI 1972

FOND GENERAL DE CÎSTIGURI: 
2.321 783 lei din care 1353 831 lei re
port

EXTRAGEREA I : 14 3 16 33 31 9
FOND DE CIȘTIGURI : 1773 173 

lei din caro 1275 071 lei report ca
teg. 1

EXTRAGEREA a Il-a: 13 33 30 4 10
FOND DE CIȘTIGURI : 513 810 Iei 

din care 79 100 iei report categ. A
Plata clștlgurltor pentru această 

tragere se va face astfel :
în Capitală Inccplnd de Joi 11 mal 

pin® la 17 iunie 1972. Inclusiv : in 
țară. Inceplnd aproximativ de luni 
15 nud pini la 17 Iunie 1672, In
clusiv.

BERLIN 3 (Agorpres). — La 
Schwerin s-au deschis miercuri lu
crările celui de-a! IX-lea Congres al 
Partidului Democrat-Țărănesc din 
Germania. Ea caro participă 1 300 de 
delegați și Invitați.’ Este prezentă o 
delegație a C.C. al P.S.U.G.. condusă 
de Gerhard Grttaeberg. membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
partidului. C.C al P.S.U.G.. a adre- 

1 sat congresului o scrisoare de salut

semnală de Erich Honecker, prim- 
eeeretar a! C.C. al partidului.

După cum menționează agenția 
A.D.N,. In centru! discuțiilor se află 
problema responsabilității și partici
pării membrilor Partidului Demo- 
cral-Târânesc din Germania la dez
voltarea agriculturii socialiste a R,D. 
Germane, colaborarea țăranilor coo
peratori cu clasa muncitoare In o- 
pera de înfăptuire a holSriritor Con
gresului al VlII-lea al P.S.U.G.

I

V 1

ConslUulul.de
partieip.it
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ti b presiunea tortelor 
alrlolicc, inlormeazâ din

PROVINCIA QUANG TRI
eliberată de forțele patriotice
• ULTIMA POZIȚIE SAIGONEZĂ DIN PROVINCIE — 
BAZA DE ELICOPTERE „NANCY" — EVACUATA • UN 
BILANȚ ELOCVENT AL OFENSIVEI DIN APRILIE © ÎNGRI
JORARE LA WASHINGTON. PENTAGONUL SE AȘTEAP

TĂ Șl LA ALTE EȘECURI ALE PROTEJAȚILOR SĂI,

SAIGON 3 (Aqerpres). 
— Baza Nancy, sllnată la 
40 km nord-vest de Hui'i 
— pozifla cea mal avan
sata spre nord a trupelor 
salgoneze — a lost eva
cuată miercuri dimineața 
sub 
patriotice, inlom______ __
Salgon agenția France 
PressC. O dală cu aceas
ta, precizează agenția, in 
Crovlncia Quang Tri, eli- 

erată de forțele patrioti
ce, nu a mal rămas nici 
un soldat salgonez.

Un post deținut dc unltall ale re
gimului. Thleu In' Delta Mekong, la 
120 km, vest do Salgon j a fost eva
cuat miercuri, sub presiunea atacu
rilor torțelor palriollce da eliberare.

*
Forțele pa'rJotice au lansat, de ase

menea. atacuri in zona situată, la sml- 
esi de line. In, jurai 
aflată la 10 km do 
imperială.

In zona Platourllor 
fialgone.ze au fost silite marii seara, 
sub. presiunea forțelor de eliberare, 
«ă evacueze baza „Dc Duc-Engilsh”. 
dlri nordul provinciei Binh Dinh.

unor zone dens populate din provln- 
riilie Nam Ha, Nlrîh BInb, Tbanh ■ 
Hoa. Ha Tinh.-Quang Binh șl din re
giunea Vinii LInh.

*

în două săptămlnl. 30 dc raiduri ale 
aviație! americane, malorltăteo efec
tuate, cu bombardiere grele „B-32“, au 
produs PTOarti'D a 237 persoane civile 
șl ‘rănirea . altor 332 in provincia' 
Thnnli Hoa d!o fl- D.‘ Vietnam - se 
arătă Intr-un comunicai publicat de 
a .e.'.'.lb V.N A. Mii de rae.e, tiu fost 
distruse' cîb cale 'peste 5 000 tone de; 
bombe lansate in această provincie 
de aviația americană și de, cele nexte 
î BW obuze! trase- do pe vasele- dc. 
război ale flotei h șaptea a S.U.A.

„Conferința pregătitoare 
în problema securității 

poate începe foarte curînd“
UN INTERVIU AL MINISTRULUI DE EXTERNE FINLANDEZ

HELSINKI 3 (Agerpres). — Intr-un ’ 
Interviu acordat ziarului ;,Npues 
Deutschland” și difuzat da agenda 
A.D.N., ministrul afacerilor externe 
al Finlandei, Kalevi Sorsa, a decla
rat că au sporit șansele pentru or
ganizarea conferinței gcneral-euro- 
pciie de securitate și colaborare. El 
a relevat că ta Helsinki au »i-ut loc, 
pînă ln prezent, convorbiri Intre rc-

prezontatsțli s 1,8 țări, printre care șl 
R. D..Germană, și reprezentanți ai 
Ministerului 'Afacerilor Externe fin
landez. Ținlnd seama do această si
tuație favorabilă, a spus el. confe
rința pregătitoare multilaterală la 
nivelul șefilor dc reprezentanțe ar 
putea începe foarte curînd.

Ministrul finlandez a reafirmat 
'sprijinul tării sale pentru primirea 
ILD.G. in O.N.U. ca membru cu 
drepturi egale. Sperăm, a spus el. că 
acest lucru «a va putea Intlmpla au
rind. Retertndu-se la posibilitatea 
recunoașterii diplomatice a R-D.G. de 
către Finlanda. Sorsa a subliniat că, 
după părerea sa, „o decizie in a- 
.ceasta problema vă; fl adoptată In- 
tr-un viitor nu proa îndepărtat”.

PEKIN

PEKIN 3 (Agorpres). — .Tovarășul 
Emil Bodnaraș. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.TL, vicepre
ședinte al Consiliului de Stal, a 
continuat miercuri convorbirile cu 
tovarășul Cin En-lal, membru al
Comitetului Permanent al Biroului 
Politic al C.C. ol P.C. Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al IL P. 
Chineze — anunță agenția Chino 
Nouă. La convorbiri au participat 
Ie Cien-ln, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C. Chinez, vicepre
ședinte al Comisiei Militare a C.C. 
ol P.C. Chinez, lao Uen-iuon. nwtn- 
bru al Biroului Politic a! C.C. al 

’ P. C. Chinez, Kcn Blno, șeful Sec
ii el pentru relații externe a C.C. al

■P.C Chinez, CJoo Kuan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne. A participat, da asemenea, 
Nicolae, Gavrila&cu, ambasadorul 
României la Pekin.

Convorbirile s-au desfășurat Inlr-o 
atmosferă cordială, prietenească

bazei jKInjr. 
vechea capitală

înalte, unitățile

GENERALI SUD-VIETNAMEZI 
DEMIȘI

Ca urmare a ofensive! forleîor. pa
triotice șl a căderi! ultimului punct 
da rezistență «aigonez din nordul 
provinciei Binh Dlnh, șeful regimu
lui dc la Salgon a holăril demiterea 
unor generali pc care 11 consideră 
răspunzători pentru .înfringerile 
dezastruoase din nllimele zile. Asi- 
teL generalul Hoang Xuan Lam, co
mandantul șef al regiunii I militare, ’ 
ce cuprinde ciad provincii, a fost 
Înlocuit cu actualul comandant al re
giunii a IV-a militare din Della 
Mekong. A fost, do asemenea, demis 
generalul de brigadă Vu' ;Van * Gini, 
eontandaniul .garnizoanei ’Quang ’ Tri. 
Împotriva Iul fiind deschisă o an- 
chclă. Aceste măsuri au fort luate 
imediat după căderea bazei militare 
„De Diic-Eaigilsh”.

DEZERTĂRI
DIN ARMATA SAIGONEZA

Corespondentul agenției Associated 
Press relatează că moralul și situația 
trupelor salconeze din Oue sini des- ’ 
cnrajaioarc. Un mare număr do de
zertori, provenind din regiunea 
Quang Tri (cucerită de pațrloll). ig
noră apelurile comandanților de a se 
instala pa poziții șl a lupta, conll- 
/luind să părăsească rindurlle arma
tei salgoneze. Pe de altă porto, el in
formează că.' marii seara, plata cen
trală din Hud a fost 
mare incendiu, care 
urma ciocnirilor și a 
focuri intre militari 
gimului de ta Salgon.

Agenția de presă „Eliberarea” 
a dat publicității un comunicat 
in care face bilanțul pierderilor

'■ «suferite de trupele salgoneze In 
perioada 11—20 aprilie In pro
vincia Binh Dinh : -.11 000 dc 
soldați șl ofițeri Inamici. Scoși 
din luptă ; 2 3C0 de soldați luâjl 

. prizonieri ; ISO dp baze șl pozi
ții salgoneze distruse sau aban
donate, dintre care cele mal ini- 
portanle sini lloal An, Honl 
Nhon, Tau Qoan șl Vinh Thanli. 
în continuare, In comunicat sa 
arată : ta urmare a acestor vic- 
îo-ll. 130 Oîfl de persoane au fost 
eliberate : districtele lloal An 
șt Vinii Tliiiih sini complet eli
berate. în aceste zone au luat 
filnjă organe administrative re
voluționare, s-au creat unifătl 
ale forțelor armate și puncte de 
laptă Întărite.

• j ;îî i? i :
Purtătorul de cuvin! ai Pentagonu

lui, Jerry Friedhelm. a recunoscui că 
ofietalilățile americane sint profund 
Îngrijorate de sHimțîa. ’gravă in care 
se 'găsese Irupele saigoneze ~ trans
mite agenția United Press Interna
tional. Frledhelm a mențloent că. 
tlupă cădereacapitalei provinciale 
Qating Tri.” este dc eștz;'-'. tQuting Tri. este dc așteptai « ar
mata salffoncză să înregistreze și 
alie eșecuri. Agenția Rculcr adaugă 
că temerile oflctolltățlter americane 
Bint legate șl de situația fostei capi
tole imperiale Hâd, care constituie 
in' prezent ținta unor puternice u- 
tacuri ale palrloțltor sud-vletnnmezi.

O simplă privire pe hartă 
■domonsireoză amploarea ofen
sivei forjelor pairiofice, care 
atacă simultan In zona nordică 
din Vietnamul do sud (unde, 
după ocuparea orașului Quang 
Tri, obiectivul imediat este 
fosta capitală Hu6, punct-cheie 
pe șoseaua strategică nr. 1), in 
zona centrală (in re-piuneo 
Kontum) și In zona sudică (in 
apropierea localității An Loc, 
care deschide drumul spre 

Saigon)

CONAKRY 3 (Agerpresl. — Fidel 
Castro, prim-secrolnr al C.C. al 
Partidului Comunist din Cuba, mi
mul ministru ol Guvernului R«vo!b- 
Uoutir. a sosit, miercuri. In!r-o vizi
tă oficială în Guineea, a anunțai 
postul de radio ..Vocea RcvpluHal” 
de In Conakry. El a fost Intlmpinal 
de Seku Tură, președintele Republicii 
Guineea, secretar general al Parti
dului Democrat din Guineea, pre
cum si ds alte personalități oficiale 
gulneezc.

în aceeași ii. pe stadionul „28 Sep
tembrie” din Conakry a avut ioc un 
miting la care au luat cuvlntui Seku 
Tură șl Fidel Căfilro. ‘

*
Agențin B.T.A. anunță c5, In 

doua jumătate a lunii mai,a 1I - ■

Fidel Cast-o, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Cuba, primul minis'ni al 
Guvernului Revoluționar al Republi
cii Culta, va tace o vizită oficială de 
prietenie in Bulgaria.

1

șȘ,

BONN ;

;î

SCHIMBURILE DE PĂRERI BRANDT-BARZEL
— ‘Trimisul special A-\BONN-3. r ____

gerpres Vș Crhu Iratțrmlte : La 
Bonn a lua,", afir-șl! o nouă Întreve
dere a cancelarului Willy Brandt cu 
liderul opoziției crcștin-democrate. 
Rainer BarzcL ‘ ,

După cum a declarat purtătorul ds 
ctivjnt a! guvernului. Conrad Ahlcrș. 
cancelarul Brandt apreciază că ,vo-

cuprinsă de un 
a Izbucnit in 
schimburilor de 
al trupelor re-

c

„Noi spunem DA tratatelor cu Răsăritul' — sub aceasta lozincâ mii de 
vesl-berlinezi au domonslrat pentru ratificarea tratatelor încheiate de 

R.F.G. cu U.R.S.S. și Polonia

tu! asupra tratatelor In Bundestag 
trebuie să albă ioc ce! mal llrzlu 
miercuri, 10 mal. El a anunțat, de 
asemenea, că întrevederile dintre 
Brandt șl Barzel vor continua joi dl- 
mlncnța. Purtatorul de eiiWnt a Men
ționai, in această privință-, ga-lozlta- 
Jea .și importanța pe carp o acordă 
cote două părți găsirii unei bâze ‘re
ciproc acceptabile.

*
. . • i

Miercuri a avut loc,' de așeatenea,
sub președinția cancelarului Willy 
Brandt, o ședință n cabinetului vest- 
gemian. Cu acest prilej a fost apro
bat Acordul general cu privire la 
trafic Încheiat între R.F.G. șl 
TLD.G.. precum șl un proiect de lege 
la acordul din 11 noiembrie 1971 
încheiat' Intre R.F.G. și U.RJS.S. a-, 
supra traficului aerian.

Un număr de savanji vest- 
germani au doi publicității o 
declarație in care cer membri
lor Bundestaguiui să voteze in 
favoarea ratificării tratatelor 
Încheiate de R. F. a Germaniei 
cu U.R.S.S. și Polonie. Printre 
semnatarii documentului se nu
mără profesorii Adolf Rule- 
nandl, Rudolf Moessbauer, Wer
ner Frossmann, Teodor Lynen. 
Werner Heisenberg și Karl Zie
gler — laurca(i ai Premiului 
NobeL

r

t

DE LA CORESPONDENTII NOSTRI:

unei noi

,Ev

O. S.A, îri căutarea

BUENOS AIRES 3 (Agerprcs). — 
în continuarea vizitei sale oficiale în 
Argentina. Nlcolao Nicolae. ministru 
sncetar do stat la Ministerul Co
merțului, exterior. însoțit do expert! 
și reprazontanțl al unor întreprinderi 

■ româneau de comerț exterior, a a- 
vut întrevederi cu ■■ președintele Băn
cii Naționale argenllnane. eu condu
cerile întreprinderilor de stat ala 
exploatării petroliere și petrochimi
ce.. ale căilor ferate, ale siderurgiei 
și industriei de mașini, precum și cu 
conducerile unor mari fimiespartlcu- 
lare. •

întrevederile au evidențiat noi pb- 
elbllități de lărgire a comerțului ro- 

■ mâno-argentinean și de cooperare 
economică.

DECLARAȚIA M.A.E 
AL R. D. VIETNAM
Un purtător de cuvlnt al M.AE. al 

FL D. Vietnam a dat publicității o
declarație in care condamnă sever 
continuarea raidurilor aviației amer- 
cane, fu cursul zilei de 1 mal. asupra

Vorbind La postul de radio yest- 
berlinez. primarul Berlinului occi
dental. KLAUS SCnOTZ, h-.t pro- 
mmțai ln favoarea ratificării urgente 
do către .Bundestag a tratatelor în
cheiate de R. F. a Germanici cu 
U.R.S.S. șl Potenta.

„Țările in cura de 
dezvoltare vor sl simt 
nevoia cooperării cu 
statele dezvoltate, dur 
această cooperare nu 
trebuie să fie însoțita 
de condiții politice 
care lacolcă domnita-, 
tea lor națională — 
sublinia Galo Piaza, 
secretar general al 
Organizației Statelor 
Americane (O.S.A.). in 
discursul de deschi
dere a Intrărilor adu- 

- mirii aertorale a orga
nizației. caro s-au 
desfășurat la Washing
ton. $1 pentru a înlă
tura orice fel de dubli 
la legătură cu adrwa 
criticilor fiăle. vorbi
torul a arătat că „re- 
Jațiilo dintre S.U.A. șl 
țările Amerlcli Latino 
e-au înrăutății ln ulti
mul an” șl a cerut 
Washingtonului „să-șl 
definească precis noua 
sn politică fată da sta
tele .acostai continent”.

A’llt cuvlnturea lui 
Galo Piaza, dt sl cu- 
ylnăfile coterlal'.i mi
niștri dc externe a! 
tarilor latlno-omericu- 
ne,' prezent! Ia lucrări 
au fost axate aproape 
în exclusivitate pe 
problemele economi
ce’ caro confrunta «la
tele ncewlui continent 
. Majoritatea delega- 
țlior statelor membre 
au subliniat neeealta- 
tca rcvlzLi'ril nrlori- 
taților O.S.A.. prin 
accentuarea funcțiilor 
sale economice, co
merciale. telmtco-sti- 
ințlfice sl culturale.' 
Rfefeiindu-sc la Impe
rativul transformării 
O.S.A. lntr-un orga
nism care să servea»- < 
că cu adevărat Intere
selor- statelor membre 
șl nu '.Intereselor mo- 
nopolurUor și trusturi
lor , nord-nmerlcane. 
numeroși vorbitori, 
printre care șefi! dele
gațiilor Chile, Perului, 
Braziliei. Uruauayulul.

■ Jamalcăl, Mexicului, 
Barbados ®-au pronun
țat pentru lichidarea 
discrlmlnăritor de ori-

j

Ministrul industriei ușoa
re nl României, 1011 crăciun, a 
făcut o vizită dc șase zile în R. F. a 
Germonlcl, purllnd. cu ucest prilej, 
convorbiri cu conducerile concernelor 
chimice. „Bayer", „Basf” 'șl „Hoesl”. 
Au fost abordate probleme ale, dez
voltării schimburilor comerciale șl 
cooperării Industriale dintre, firmele 
respective șl industria română.' .

. , ■ ■
25 de muncitori spanioli 

arestați *n c’jr®ljl Incidentelor! pro
duse la începutul lunii martie In lo
calitatea spaniolă El Ferrol au fost 
acuzați dc .tacllvltățl 
mentale” de către un tribunal 
Madrid.

Jean Bedel Bokassa la 
Belgrad. ’ 3 MS11 lî!tr’°
vizită oficială la Belgrad Jean Bedel 
Boknssa, președintele Republicii Afri
ca Centrală. Ita aeroport, președintele 
Boitassa a fost Intfmplnat de pre
ședintele R.S.F. iugoslavia. Ioslp 

,. Broz Tito. și de alte persoane oficiale 
iugoslave, informează agenția Tanlug.

Senatori americani au 
pimtfrt China. Mike Mf,risnc!d- 
liderul fracțiunii democrate, și Hugh 
Scott, liderul fracțiunii republicane 
din Senatul Statelor Unite, au părăsit 
la 3 mal orașul Canton. Indrcplin- 
du-se spre patrie, după o virită ln 
R. P. Chineză.

untlguvema-
“ din

n
?

politlcll Euța de .Cuba). 
M interul afacerilor 
externe al Venezue- 
lei a reafirmat „drep
tul Inalienabil al po
poarelor de a dis
pune. fără nici un a- 
meslee din afară, de 
bogățiile solalui și 
subsolului teritoriilor 
lor”, in timp ce mi- 

, nhtrul ecuadorlan a
( telor Unite In coafiie- cerut să se respecte 

iele dintre țările la- dreptul Imprescrlutl- 
tlno-americ,ane sl mo- 
nopohurl 
. Adjunctul ministru
lui de externe ol Re
publicii Chile. Anibal' 
Palma, a condamnat 
amestecul S.U.A. in

! treburile ■ Interne ale 
țării sale si a subliniat tervențiel, 
că dacă Intr-adevăr minării popoarelor, e- 
se dorește ca O.S.A. 
să-șl aducă o contri
buție pozitivă la pro- 
grcin.il material șl so
da! al popoare'o- 
contlnentulul. atunci de cucerire”, 
trebiile curmală reali
tatea prezentă in care 
„așa-zlsa eaalitate a 
țărilor laUno-’imerlca- 
ne cu Statele Unite șl 
presupusa existență a 
unei comunități de in
terese șl scopuri a tu
turor națiunilor ce for- ___
in cază sistemul pan- lntr-un proces de

reexaminare și revi
zuire a priorităților 
salo. „O.S.A.. spunea 
un delegat peruan. 
Se află ta o impor
tantă răscruce de 
drumuri. . Dacă nu se 
vn li o țări să. meargă 
pe. noul drum Impus de 
cerințele si Interesele 
fundamentale ale po
poarelor pe care pre
tinde că Ie servește 
șl va continua să 
meargă ne aceeași 
cale de nesocotire a 
aspirațiilor dc inde
pendență. libertate șl 
progres social ale a- 
ceslora, va trebui ril-șl 
scrie in cliiva ani epi
taful".

ce fel ridicate de 
S.U.A. In calea spori
rii Importurilor din 
America Latinfi. insti
tuirea unul sistem de 
protejare a acestor 
țări împotriva fluc
tuației prețurilor la 
produsele lor tradițio
nale de export po 
plata S.UăV, neinter
venția guvernului Sta-

ț
î

’i

-S
american slnt în fapt 
niște' ficțiuni”.

în cadrul dezbateri
lor generale din ple
nară, discursul repre
zentantului chUlan o 
fost puternic aplaudat 

ca apoi. lie rind. 
delegații să ffprijlnc 
inlr-un fel său altul 
principalele sale idei. 
Astfel, miniștrii do 
externe al Perului si 
Jomnlcăl 
O.S.A. să pună caoăt 
DOlltlelI anacronice de 
boicot economic si di
plomatic împotriva Cu- 
bcL (în legătură cu a- 
'ceste luări do poziție, 
premierul Fidel Cmtro 
a adus mulțumiri, In 
discursul rostit . zilele 
trecute la Havana, tu
turor țărilor , care la 
reuniunea O.S.A. au 
cerul o modificare a

nu cerut

Imprescrlotl- 
bll ni tării salo asupra 
anelor teritoriale. La 
rindu! său. mln ist.nil 
do externe al Brazi
liei. Mario Gibson 
Barboza, n subliniat 
„necesitatea, respectă
rii principiilor neln- 

autodclcr-

Gibson

Kalltătii suverane a 
statelor, rezolvării con
flictelor pe cale paș
nici și condamnării 
agresiunii sl politicii

Ânallzlnd evoluția 
lucrărilor prezentei ,sc- ■ 
slunl a Adunării Ge
nerale a O.S.A., bb- 
«erva lorii politici sl 
diplomatici Lallno-a- 
merlcani apreciază că 
ln prezent Organizația 
Statelor Americane ee

C. ALEXANDROA1E
Washington

VIENA 3 — Corespondentul 
nostru P. Stâncescu transmite :' 
Brack an der Leita, Laa an der 
Thaya, Wiener Neustadt, TțiUn, 
Horn — orafo ji centre culturale 
din landul Austria de. Jos. regiune 
ce înconjoară Plena, au șdeduit 
succerliî o sultă de manifestări 
consacrate itomănici. Expoziția 
„România aside'." a fost vizitată 
ae mit de locuitori ai acestor 
orașe, Ezcponatele de artizanat 
— costume naționale, ceramică, 
incrustațil fn lemn — ca și pagi
nile albumelor de artă fl lite
ratură sau volumele de istorie, 
sociologie, economie politică, 
tipărite în limba germană, au 
reținut in mod deosebit atenția 
vizitatorilor. Programul mani
festărilor consacrate țârii noas
tre a inclus concerte de muzică 
populară, prezentări de fUme, 
precum fl concursuri pe tema 
„Cunoașteți Rorndnia*. care 
s-au bucurat de un mare inte
res fi da o largă participare tn 
rlndul tineretului din cele cinci 
locali lăji.

tt BUNA VECINĂTATE 
INTRE IUGOSLAVIA 

Sl ALBANIA !■
BELGRAD 3 (Agerpres). — 

Interviu acordat postului de 
Skoplje șl reluat de agenția 
Ivan GhlnovsM, membru al 
llulul Executiv al Republicii 
date Macedonia, a apreciat . 
aciuata evoluție a relațiilor, iugo- 
Btevo-albaneze,. subliniind căi exlștă 
multe elemente care leagă po- 
poarclo celor două țări vecine. El 
a apreciat că. In ultimii ani. Iugo
slavia și. Albania au adus o m&'t 
contribuție la dezvoltarea conilnyii 
a relațiilor de bună vecinătate. Ghl- 
hovski a relevat că, ln ansamblul 
problemelor privind securitatea ln 
Balcani, politica externă a Albaniei 
deschide spațiu pentru dezvoltarea 
relațiilor reciproce'. El a' subliniat, 
totodată, roiul pe care fi joacă ln 0- 
cast sens colaborarea In domeniul 
științei, culturi! șl In alte domenii, 
in caro s-au Înregistrat rezultata po
zitive. |

______________

ț ■

fi

r
într-un 

radio
Toning, 
i'Consi- 

Socta- 
pozitlv

proletariatului 
britanic

*1

ÎNTÎLNIRE
WALDHEIM — JARRING

Comunicat bulgaro-ira- 
kian. 1"a încheierea vizitei delega
ției Partidului Baas din Irak ln Bul
garia, condusă do . Zcld Haldar. 
membru a! conducerii naționale, a 
fwt semnat un protocol de colabo
rare latre P.C. ■ Bulgar și Partidul 
Baas.

W. Rogers Ia Londra. 
După o scurta vizită in capitala Is- 
landel, Reykjavik, unde «-a Intllnil 
cu primul ministru Islandez, secreta
rul- de slat al S.U.A.; William Rogera, 
a soait la Londra — cea d.e-’a doua 
etapă a turneului său de Informare 
lalr-o serie de capitale vesl-curopene.

■ - »

■ „Sărbătorirea xe. cifra se ridLcfl In 
13 milioane si jumăta
te. După cum serie 
Manii „Financial Ti
mes”, - după numărul

■ „Sărbătorirea zilei 
da 1 Mal ln Marea 
Brltanîe s-u desfăsu-. 
rat. anul aceșia. sub 
semnul unor aemnlfl- . _ _ „______

- cătLvd'oVciilmcnte ucJ zilelor pierdute. 1072 
trecute ln ultimul 
timp «xi frontul-mun- 
e.li. care au cons'.ltult 
tot âtltea dezmințiri 
categorice alo mitului 
așă-zisâ!' muncitore

,c.a si a „calmuluJ spe- tot mai 
clflc” eagiezesc. - - -

Din 1931. adică do 
aproape cinci decenii, 
insulele britanice; n-au 
fost zguduite de un 
conți Ici soclul atlt de 
puternic ca recenta 
grevă generală a ce
lor aproape 3M tKffl de 
mineri. care, dună 
ta eroică, au zmulssa- 
asțocerea aproape In
tegrală a revendicfirl- 
lor.

locomotivă care numai 
pentru chirie — recent 
scumpită — plătește 
aproape jumătate din 
dștlgul său. Nemul
țumirile feroviarilor 
au dus la declanșarea 
unor greve de uzură, 
care continuă.

Una dintre cauzele 
principale ale mișcării 
socialo o constituie 
nesiguranța locului- de 
muncă. In prezent, 
numărul șomerilor din 
Anglia este de peste 
un milion, reprezen- 
tind Cel mal înalt ni
vel pentru luna apri
lie din ulUmele 
decenii. Peste 50 de 
reprezcntanll ol auto
rităților locale din re
giunea de rtord-est n 
Angliei au orHanlzat 
un „mare asupra Lon
drei". In semn de 
protest împotriva cres
ter IS somatului

Acesta «sie doar un 
Inventar Incomplet al 
puternicelor acțiuni de 
clnxă. caro șl-au pus 
amprenta asupra zlinl 
de 1 Mal șl care de
monstrează creșterea 
accentuată a spiritului 
combativ ol oameni
lor muncii.

N. PLOPEANU

NEW YORK 3 (Agerpre.j). 
cretaru! general al Organiza' 
țiunllor Unite, Kurt Wall 
avut marți, la sediul O.N.U. din 
Yo-lr, o întrevedere cu 
său ©pec! al I . “ ' 
Gunnar Jarring.

Un purtător de cuvint al O.N.U., 
citat do, agenția U.P.L, a.dociarațicu 
Gunnar Jarring „va aven, .fără îndo
ială. In timpul șederii sale la New 
York, Întrevederi cu reprezentanții

. _ ). - Se- 
■gardzațtel Na- 

™ Idhelm, a 
din New 

.-criere cu rcprezentan'.ul 
In Orientul Apropiat,

„va fi cel mai nefa
vorabil an de ta ffreva 
generata din 19ÎG".

Semnificativ este șl 
faptul că mișcarea 
muncitorească devine 

.. ‘Z_Jț combativă. 
Plnă acum oa nu cu
noscuse asemenea for
me do lupta ca ocu
parea întreprinderi
lor ; or. pe la niiîlo- 
cul lunii aprilie erau 
ocupate de către mun
citori peste 30 de fa
brici sl uzine, în ca
drul lupte! pentru 

. ' Șl si
pentru obținerea unor 
condiții mal bune de 
viață și de lucru. San- 

Grcve minerilor nu tlereie navale de ! la 
a fost Iniă un fenomen Uoper Clyde riat ocu- 
Izolai. Numai in do- Dnte de zece luni de 
mele două iuni ale cAtrc muncitori, pen- 
aceslul an. ca ur- efi pironii hotări- 
mare a Brevelor. . „ ,
s-au pierdut fn’Indus- «eră lichidarea lor. 
trie 11 037 OM zile- .......... ‘ ‘ ’
muncă — ceea Ce re-

. prezentat demisiile pentru a permite 
președintelui țării, allșnel Paaîmtsa, 
să procedeze la o reorganizare a gll- 
vensulul.

Ministrul de externe al 
Republicii Bangladesh, Ab_ 
dus Samad Asad. care «f afiâ lnt,r-o 
vizită la: Dslhl. a avut convorbiri cm 
premferiil Indian Indii-a Gandhi șli 
cu mlnlatnil.de externe. Swaranj 
Șingh. Au fost abordate probleme 'dej 
Interes mutual. ■

Ultimul caz de variolă 
a fost Înregistrat In Iugoslavia cu 22 
de zile in urmă De âtund hu a maț 
fost, depistat nici un alt caz de Im-5 
bolnăvite — Informează agenția ,Tân-5

................ .................... ..................
nave .și peste 300 do avioane șl ell- OpeiC din COÎrO înlT-0
copiere. ,Mlnl«lnil miluirii

Președintele Franței, 
Georges Pompidou, a sosit miercuri 
Tntf-o vizită ■ oficială ln Luxemburg, 
unde va avea întrevederi politice eu 
oficialitățile, țării gazdă. ' ,

Demisia cabinetului co
lumbian. Cei 12 șl-au

țut că-a procedat la o remanlerg g-i- 
L'ernamenială, care va Intra In vi
goare incepind de la data de 8 ranl.

Senatul Turdei a apro
bat „legea excepționala0 
privind aplicarea 'sentinței de con
damnare la moarte proniuițnta de 
firimul tribunal din Ankara- împotriva 
ui Deniz Gezmla, Yus.it Asian ș.i 

Iluseyin Irutn, acuzați de acte de te
rorism.

Manevre aero-navale 
M.T.0. Importante forțe navala 
țl aeriene din opt țări membre ale 
N.A.T.O. au ‘ începui manevre mili
tare In Marea Mcdlțerană. La exer
ciții. care poarta denumirea „Datvn __ _
Putrol .'72‘-, iau porte, potrivit agen- iug. 
țiol United Press International. 60 de

La Galeriile de Arta Herbert 
din Coventry, Important centru 
industrial ți cultural al Angliei, 
s-d deschis marii o expoziție 
de fotografii ți arid grafică; in
titula tâ 
Republicii 
«ia*.

țA-MUJUt u t TXjEiJ/ă.lE.Î.-, •< 

marți o exporiție 
jl arid grafleâ. tn- 

.BucureșR, capii fa ia
Socialiste Romă- , 
i 11 • ■ “3 -■ j "i j

„slabilltațl"?

trei

taptăinlM de luo- dreptul la muncă oicfi, nu zmiîlsMi- „.ota, ,
b

i-

părților Interesate In criza clin Orien
tul Apropiat*.

ALEGERILE MUNICIPALE 
PARȚIALE DIN SCOTIA 
LABURIȘTII AU CÎȘTIGÂT 

73 MANDATE
LONDRA 3 (Âgcrpres). — Marți 

s-au desfășurat alegeri municipale 
parțiale ln aproximativ 300 do co
mune șl orașe din ,S.roțta. Jflezultatele 
acestui sțrutln-tcst !nd,lca; 'Lvlctorla 
Partidului Laburist, care sa află in 
opoziție. întărindu-și pozițiile, labu
riștii au dșllgat .73 de mandate, con
trolind acum 17 din principalele 25 
de munldpalitațl scoțiene. El dețin 
poziții puternice mai ales In Glasgow 
și Edinburgh. Conservatorii au pier
dut 10 mandate ln principalele muni
cipalități, In cercurile laburiste ee a- 
preciază că rezultatele acestor alegeri 
constituie „un vot do neîncredere. în 
guvern*.

întîIiiiTO R. Nixon - L 
Echeverria. Mexi-
cuiui, Luis Echeverria, se va Intllnl 
cu președintele S.U.A.. Riduird Ni
xon, la 15 Iunie. , .

Președintele Consiliului 
Conicndamentului Revolu
ției din Libia, Moamer El Ge- 
dati. șl-a încheiat vizita lntroprinsă 
In R. A. Egipt. s

2®0 MO ți. d o mu nd tort 
feroviari, șe află in 

prezlptă cu un milion conflict cu odmlnistra- 
*Puir- ln, tiu căiloriterate ’ pen-

''fBD'1071; " Dacâv&e Iau rcyeiid.lcfi.rl vitale,
in considerație si o în Parlament s-a dtnt 
scriu de ramuri ane- cazul unul mecanic de Londra

■ 
' ir, •, • 5 i

nouă clădire. MSnlsSrul cuiwrii 
al R. A, Egipt, Abdel Kader Matern,' 
a pus. marți, piatra de temelie n no i 
clădiri a Operei, care va.fi construi
tă pe o" suprafață do IO 0'00 mo. în 
urmă tor Li trei ani. Noul edificiu vă 
fl construit pe locul vechil clădirii 
distrusă do un incendiu in octombrie 
107L
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Remaniere guveniamen- 
ialâ în Ghana. Consl,lul RedL*s- 
teplăril Naționale al Glumei a anira-

grcin.il
mlnlatnil.de

