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Poporul român sărbătorește în aceste zile împli
nirea a 95 DE ANI DE LA PROCLAMAREA INDEPEN
DENȚEI DE STAT A ROMÂNIEI, moment crucial în în
delungata sa luptâ pentru libertate nafionalâ și drep
tate socialâ. împlinind un ideal scump, pentru care
s-au jertfit în decursul secolelor nenumârafi fii ai po
porului, cucerirea independentei de stat a deschis noi 
câi dezvoltării României moderne, a creat condiții pri
elnice pentru valorificarea potenfialului sau uman și 
material, pentru afirmarea ei în mod suveran în viaja 
internaționala.

în întîmpinarea acestei aniversări, ziarul nostru a 
publicat un numâr de articole care au evocat lupta 
secularâ a poporului român pentru neatîrnare, uni- ' 
tatea sa de aspirații și de acțiune în războiul din 
1877, caracterul obiectiv necesar al înfăptuirii inde
pendenței, puternicul ecou al războiului în creația 
literară și artistică. Numărul de astăzi al ziarului 
consacră aniversării pagina intitulată „Independența 
de stat, rodul istoric al luptei întregului popor ro
mân", care aduce mărturii vibrante ale vitejiei și 
eroismului ostașilor în timpul războiului de neqtîrna- 
re, evocă participarea vie, activă, a tuturor locuitori
lor provinciilor române la înfăptuirea acestui act isto
ric, evidențiază continuitatea luptei îrl perioadele ur

NICOLAE GRIGORESCU : ^Infanterist atacînd*

motoare, cînd steagul independentei și suveranitdjii 
naționale a fost purtat cu fermitate de mișcarea mun
citorească, de Partidul Comunist Român, pînâ la victo
ria deplinâ în anii socialismului.
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Un nou succes.— .-r. ,

SARCINI URGENTE 
PRIVIND ÎNSAMÎN- 
ȚAREA Șl BUNA ÎN
TREȚINERE A CUL
TURILOR DE PORUMB 
Curier juridic : CU
MULUL PENSIEI CU 
SALARIUL
CRONICA INTERNA
ȚIONALA 
FAPTUL DIVERS

® SPORT

Sîmbfltă, In eursul dimineții, au 
continuat convorbirile dintre pre
ședintele Consiliului de Stat al Re- 

Tublicfi Socialiste România,’ Nicolae 
Ceaușescu, șl primul ministru al

Israelului, Golda Melr. Au fost dis
cutate probleme bilaterale, pre
cum șl probleme de interes comun 
ale vieții internaționale.

Mp|;I METAL
BOTOȘANI’ (Corespondentul 

„Sclnteir, ;N.- Zamflreseu).
Economisirea metalului a de

venit o preocupare. permanentă 
a întregului colectiv, de muncă 
de la Uzina de fabricație,- repa
rații șl montaj utilaje pentru a- 
grlcultură din Botoșani, Prin 
Înlocuirea ■metalului cu mate
rial plastic, modernizarea teh
nologiilor și rcprolectarea unor ■ 
produse, s-a reușit să se ecor.o- 

’ mlsească, de la Începutul anului 
șl pînă in prezent, 35 tone me
tal, din care sa poale reallta’ o 
mare cantitate de piese de 
schimb pentru tractoare și ma
șini agricole.

© Dineu în onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer

© Recepție oferită de ambasadorul 
Israelului la București
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Tnacrilnfg-se în ansamblul măsu
rilor de nerfecilonaro a conducerii, 
organizării și planificări! economiei, 
stabilite de Conferința Națională a 
partidului din decembrie 1&T7 șl do 
Congresul al X-lea al P.C.1L. intro
ducere* principiului conducerii co
lective, ații Ia nivelul întreprinderi
lor. ea unltăji economice de bază, cit 
31 la nivelul forurilor lor superioare 
(centrale șl ministere), reprezintă, 
deopotrivă, o cerință obiectivă in ac
tual* etapă a conslrucllel socialiste 

T-în tara noastră, o expresie a odinci- 
< < 'țll democrației socialiste In întreaga 

~> tață economică, in sfera hotăriioare 
a aciivltălll sociale — producția ma
terială. într-adevăr. In condițiile 
creșterii volumului sl complexității 
activității sl sarcinilor economice, 
un singur om — oriclt de canabll ar 
H el — nu mai poate asigura solu
ționarea promptă ,ș! eficlenlă a mul
tiplelor probleme ne care le ridică 
gospodărirea, administrarea si con
ducerea Întreprinderii, centrale! sl 
ministerului. Oamenlț muncii. în du
bla lor calltate.de producători sl pro
prietari al bunurilor materiale.- sini 
afiela care au datoria -de a-si uni 
forțele, de a fotosi întreaga lor price
pere si eneraie In vederea aplicării 
celor mal judicioase măsuri iehnice 
ri organizatorice, fn așa fel Incit po
tențialul fiecărei Întreprinderi să, (le 
utilizat cu maximum de randament 
in folosul Întregii societăți. Plnă la 
urmă el slnt răspunzători fata 
«societății pentru modul in care slnt 
gospodărite fondurile materiale gi 
financiare date spre administrare, 
pentru înfăptuirea exemplară a pre
vederilor planului de stat avlnd în
datorirea de a se preocupa neîncetat 
de asigurarea bunului mers al trebu
rilor unității ta-care lucrează.

Prin Însuși conținutul ei. proprie
tate* soclallslă asupra mijloacelor de 
producție impune Integrare* orga
nică * maselor de oameni al muncii 
In activitate* de organizare și ebn- 
dueere a producției, participarea di
rectă * celor ce muncese- la luarea 
deciziilor privind activitatea econo
mică și socială din unitatea In care 
lucrează. Întărirea disciplinei șl res- 
pontabllIULțU fiecăruia ■ în muncă, 
exercitarea unul control exigent de 
erătre oamenii muncii asupra modului 
în care se îndeplinesc sarcinile sta
bilite de partid șl de stat. In lumina 
acestor cerințe, conducerea colectivă 
a unităților socialisto de stat sc rea
lizează prin comitetele, consiliile șl 
adunările generale ale oamenilor 
muncii. Aceste organe de conducere 
colectivă și-au dovedit din plin via
bilitatea. capacitatea lor crescintlA 
de a cuprinde șl soluționa multiplele 
probleme ale vieții economice din 
întreprinderi șl centrale, de a osl- 
guro Înlăturarea nrbltrnriulul In lua
rea deciziilor, fructificarea experien
țe! specialiștilor, a cadrelor valo
roase din Întreprinderi sl centrale, a 
masei de oameni al muncit. Consti
tuirea organelor de conducere colec
tivă în unitățile socialiste de stat 
JnsUtuțlonaliMrea adunărilor gene
rale ale oamenilor munci! au rldlc.it 
la un nivel mal înalt munca de or- 
ganlare sî conducere. ..I’rln activi
tate* acestor organisme — sublinia

Fh'.dra C. C. C. îi. dh *8 
npnlta 1972 a cftnuwat.

Stata illfc 6.C.,
COHFERîrHÂ fJAîJOIWlZi A 
WÎDULUî CCfAUWIST 

Tsnsasr.aU drahaternprob'entelor, 
tBenscfHtadnrjțdn1 .continuare, .’fi

'eîonuintafi-scciâte. dewnltarn 
democrațioi acctaliato

revin In dubla lor calitate de pro
ducători și proprietari al mijloacelor 
de producție, cît șl de beneficiari a 
tot ceea ce se înfăptuiește in iar* 
noastră”.

Trăsătura definitorie, distinctivă a 
organelor de conducere colectivă din 
Întreprinderi șl centrale coristă In 
•antal că ele au un caracter delibe
rativ, do lucru, fiind-chemate să ho
tărască in domeniile esențiale ale 'ac
tivității economice. Deși a trecut un. 
timp relativ scurt de la constituire, 
se poate aprecia că, in marea lor. 
majoritate, orttanele de conducere 
colectivă au denflslt repede faza de; 
acomodare, ancortadu-se • 'puternic* 
In viata unităților, ocuolndu-ae cu 
competenta ; si răspundere de rezol
varea problemelor ce le ridică orga
nizarea șl conducerea producției, rea-’ 
Uzarea și , depășirea prevederilor pla-

Petre NEDELCIJ 
Viorel SALAGEAN

BACAU (Corerrpondectal
. „Sclnteil’, Gh. Baltă).

Cea mal tlnără instalație de 
pe platforma petrochimică Bor- 
z.ețll, pentru fabricarea aîchlla- 
minelor, Intrată de etirlnd in 
funcțiune, ș!-a atins parametrii 
tehnlco-ecooomlc! prevăzut! In 
proiecte eu aprpape tței luni, mnl 
devreme. Aceasta se datoreșîe 
respectării intru totul n tehnolo
giilor do fabricație, exploatării . 
raționale a instalației, p-egȘtl- 
rii temeinice a muncitorilor 
care lucrează aici. Aici se pro
duc, pe bază de etll șl metil, 
șapte produse. După cum ne 
spunea tovarășul Inginer Petre 
Bunea, director general al 
Grupului industrial de petro
chimie. alchllamlnele realizate 
la, Bprzeșll au multiple între
buințări in Industria farmaceu
tică, la fabricarea co’oranților, 
a lasecllcldetor. ș! lerblcldelor, 
la tratarea fibrelor chimice țl 
altele.

i

revistei iugoslave „
După cum s-a mai anunțai, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 

general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de 
Stat, a primit pe Frâne Bărbieri, rodactor-șof al sâptâmînalului iugo
slav „Nin", ji pe Dragoslav Rancid, șeful secției externe de la ace
eași publicație, cârora lo-a acordat un interviu.

, r J .: ■ j'f . ‘ '
ÎNTREBARE : S'lnfcm mar

torii unui -fenomen nou in re
lațiile internaționale : în locul 
bipolarismului și al confrun
tării dintre Est și Vest se in
staurează , un multipolarism 
global După unii, acest lucru 
favorizează șl poziția țârilor 
mici, independente, diipă alții 
înid se măresc posibilitățile 
pentru diferite presiuni asupra 
acestoț^Șj'l Cum.,v^eți ” 
ne’avbastră, ' ibvh'răj.e j 
idinte, acest nou fel de așezare 
a relațiilor internaționale ?:

RĂSPUNS : Este adevărat că în 
ultima vreme în vîațn internațio
nală au avut loc schimbări Impor
tante ta raportul de forțe. Aceste 
mutații — care s-au accentuat în 
cursul anului 1071 și începutul a- 
nulu! 1072 — vor continua să e- 
xercîte o influență puternică asu
pra desfășurării vieții internațio
nale. : .

în primul rtad, ’ am în vedere 
faptul că au apărut noi forțe eco
nomice șl politice în lumea capita
listă care practic au pus capăt po
liticii de forță conducătoare unică 
ta lumea capitalistă a Statelor U- 
nite- '

In al doilea rtad, ani ta vedere 
afirmarea tot mal puternică a ță
rilor socialiste pe plan mondial, a- 
firmnrea Uniunii Sovietice șl a al
tor țări socialiste în viața Interna
ționalii.

De asemenea, am în vedere fap
tul că ta această , perioadă s-a a- 
flrmat puternic pe arena mondială 
Republica Populară Chineză, care 
joacă un rol tot mol Important ta 
soluționarea diverselor; probleme, 
ale vieții .Internaționale ‘contempo
rane.

Șl, pentru a fi complet, trebuie 
să mal menționez creșterea puter
nică a rolului țărilor mici și mijlo
cii in viața Internațională, faptul 
că un număr tot mai mare de state 
se ridică cu hotăr’re pentru afir
marea dreptului lor de ' a-ș! solu-

recent tovarășul Nleolae Ceausescu 
— democrația noastră economică a 
căpătat an continui mal concret, osi- 
ffurind condiții pentru o mal deplină 
exercitare de către oamenii muncii 
a drepturilor sl răspunderilor ce le (Continuare In pag. a IlI-a)

atît sub aspectul, lor. fap- . 'poÂarea.-
tic. cit sub cel al Implica
țiilor avlnd o gravitate șl

sub ochiul sever al opiniei 
publice. . . ’

nu-1 este permis isfi Insulte 
ți, cu atlt mal puțini să lo
vească un milițian, sluji- . .. ...
tor al ordinii publice, re- semnlficalll care ie aduc 
prezentam al unei Insti
tuții căreia societatea, noi

Răsfoim doua dosare pe
nale șl. din filele lor, de
rulăm firul a două infrac
țiuni de ultraj. în ambele 
dosare este Implicat Iulian 
Enache, mecanic electro- 
nomplst la stația de iriga
ții Murfatlar.

Primul dosar a foc* des
chis In luna octombrie 1070. 
în așteptarea unul tren, 
tatr-una din. zilele ace®lol 
lunL LE. se adăpostise do 
ploaie , sub o pasarelă, In 
apropiere, de stația C.F.R. 
Palas-Constanța, .D'nlr-un 
mărfar' a coborlt plutonie
rul de miliție Horea I’a- _ __ ___ __ __ _ __

==;’~șs ORDINEA DE DREPT 
tlmpîa dacă el ar efilâtori ,
cu trenul de marfă — adică 1 V V

SE AFARA NUMAu
CU

re n unul climat de securitate de
plină în care toate națiunile sâ se 
poată dezvolta pe calea progresu
lui,’ corespunzător voinței șl aspira
țiilor lor vitale.

ÎNTREBARE : Fără îndoia
lă, Europa a ieșit din perioa
da războiului rece și ,a intrat 
în era tratativelor și colaboră
rii. Ce credeți cd este esențial 
in aceste condiții pentru secu
ritatea europeană?

RĂSPUNS : Așa cum este știut, 
după cel de-al doilea' război mon
dial, Europa a cunoscut o perioadă 
de încordare deșțul de îndelungată 
șl fatetisă; După părerea mea, 
aceasta' s-a idătoratrpoliticii- cercu- 
rllor. jmpcriaJlșțe, rjtacționure, car.e 
nu se Împăcau cu rezultatele celui 
de-al doilea război mondial: — 
am în vedere. In primul rind, 
schimbările legate de dezvoltarea 
socialista o unul număr Important 
de țări din Europa.

Desigur că existența blocurilor 
militare — care nu apărut în îm
prejurările cunoscute — a aceen- 

■ .tuni această încordare. Trebuie 
însă menționat, spre a se înțelege 
clar lucrurile,, cil formarea Tratatu
lui de la Varșovia a fost un Srflș- 
puns la crearea Pactului Nord-At- 
tantlc. De altfel, nu o dată pârtî- 
clpanțil !a Tratatul de la Varșovia 
au afirmat că slnt gata să treacă la 
desființarea concomitentă, allt a 
Pactului N.A.T.O., cît șl a Tratatu
lui de la Varșovia.

Consider Insă că în Europa s-nu 
produs schimbări Importante ; for
țele socialiste, progresiste s-au a- 
firmat cu putere în viața continen
tului. Hotărîrea cu care popoarele 
europene s-au pronunțat șl se pro
nunță pentru colaborare șl destin
dere a dus la depășirea perioadei 
de încordare numită generic pe
rioada „războiului rece", creîndu-se 
premisele pentru stabilirea unor 
relații noi între statele europene.’

După cum este cunoscut, 
nla consideră că realizarea 
rltațli europene trebuie să 
zultatul nu al conlucrării 
blocurile militare, ci între

ționa problemele care le privesc, 
în mod Independent, fără wnestec 
din afară.

Ca rezultat al acestor deplasări 
• în viața Internațională, se poate 

spune că s-au creai condiții mal 
favorabile pentru .desfășurarea cu 

; succes a luptei împotriva politicii 
imperialiste de forță șl dictat a 
politicii colonialiste șl neocolonta- 

tjiste. Șe-afirmă cu putere în vla- 
!n»£H^^^^rlnqlpmp .egidl-. 

preyc- •xățlr’’un drepturi,• respectului inde- 
pendențel șl suveranității naționa
le, neamestecului în treburile in
terne și avantajului reciproc.

■ Sa poate spune că schimbările 
care au avut loc și slnt în curs 
de accentuare în lume sînt in fa
voarea forțelor progresiste, a ce
lor care sa pronunță pentru o po
litică nouă, de colaborare și pace 
în tre. popoare.

De aici și concluzia că este ne- ’ 
cesar să se acționeze în continua
re cu toată energia șl perseverența 
pentru statornicirea în viața In
ternațională a principiilor egalită
ții depline între națiuni, a respec
tului suveranității lor naționale, a 
dreptului de a-țjl hotărî singure 
soarta, pentru eliminarea forței 
șl amenințării cu forța din relațiile 
interstatale, pentru rezolvarea tu
turor problemelor litigioase dintre 
țări pe baza’ tratativelor, astfel in
cit să se asigure excluderea defini
tivă a războiului din viața Inter
națională. Este necesar, de aseme
nea, ca popoarele, forțele înaintate 
să se ridice cu ■fermitate pentru a 
se pune capăt colonialismului șl 
neocolontallsmulul, oricăror forme 
de dominație șl asuprire a altor 
popoare. Se Impune totodată spo
rirea rolului Organizație! Națiuni
lor Unite în promovarea șl apăra
rea principiilor dreptului Interna
țional, Intensificarea participării 
la viața Internațională a tuturor 
statelor — fie ele mari sau mic! — 
pentru ca toate problemele să fie 
rezolvate în Interesul fiecărei na
țiuni. al fiecărui popor, al cauzei 
generale a păcii ș! colaborării. O 
Importanță majoră are Intensifica
rea luptei popoarelor pentru înce
tarea cursei înarmărilor, pentru 
asigurarea dezarmării generale, șl 
în primul rînd a dezarmării nu
cleare — singura cale de înlăturare 
a coșmarului unei conflagrații 
mondiale distrugătoare, de realiza-

Româ-
secu-, 

fie | re
intre

---- • —--..rr toate 
națiunile europene, pe baza de
plinei egalități In drepturi. Por
nind de la faptul că astăzi, lntrrun 
mod sau altul, toate statele de pe 
continent se' pronunță pentru o 
conferință general-europennfl, noi 
apreciem că este necesar să se in
tensifice eforturile în vederea pre- 
gățlrii și convocării acestei

faptele, a fost expediat la 
■judecătorie.
., Au. avut loc .mat multe 
ședințe de judecată,, au 
fost, .audlațl . Incul pa țR, șl .

(Ic... Ț. Stolan, cum am mol 
spus; singurul care a văzul 
cutn a început și s-i des-1 
fașurat Incidentul. Prin, 

, sentința penală nr. 4 338 din
2 decembrie 1970, l.E. a 
fost condamnat . un an 
închisoare. După cum era 
de așteptat, inculpatul a 
declarat recurs -la Tribu
nalul județean Constanța. 
La 'judecarea recursului,' 

. s-a ajuns la concluzia ca 
sentința pronunțată da 
prima Instanță a ,foat clă
dită pe o temelie foarte 
șubredă. Probele. aflate la 
dosar erau mal. puțin declt 
insuficiente pentru condam
narea unul om la un an 
Închisoare. în consecință, 
procedlnd' In spiritul dega- 
lltați!. nl justiției, tribuna
lul județean, In ziua de 1.2 
februarie 1971. a casat 
sentința primei Instanțe și 
a dispus punerea In liber
tate a lui l.E. Dosarul In 
cauză — lucru mai greu de 
Înțeles — a fost restituit 
procuraturii locale pentru 
adlndren cercetărilor, deși 
instanța de judecată putea 
șl. avea datoria să, facă, ea 
însăși, aceasta. După cum 
ța . vede, judecarea proce
sului n durat foarte mult. 
privindu-I de libertate pe 
l.E.' timp de pește 4 suni. 
Eireșr era Insă g'țtiă fiind

—’ a adunai la re
pezeală dtava declarații 
de la ■..martori'* rare — cu 
excepția unul* singur Cfu- 
doc '. Stotan,; muncitor * la .....
C.F.R..’ aflat sub pasarelă martorii propuși. în «tară 

■ ' y ■ ;

Două incidente, numeroase 
implicații și o concluzie unică: U,

M

E 
fi 
■fc

(Conlinuare' în pa®, a IU- a)

coafc-1 *

fară bitet Da la această 
Întrebare banală s-a de
clanșat un conflict de, mari 
proporții, soldat cu conie- 
clnie de-a dreptul incre
dibile. întrebarea putea 
rămlne chiar fără răspuns, 
dar ea a dezlănțuit o dis
cuție pigmentată cu eplț"*' 
lari, injurii, loviri d— 
restarea iul Iulian Enac__. 
învinuit de ultraj. Ar fi 
prea greu, dâr nici nu na 

propunem, să stabilim cine 
a declanșat conflictul șl In {oy încredințat ml- A fast Însărcinat să an
ce constă v,na uneia sau Biunea grea șl de mare răs- chsteze acest ■ caz căplta- 
alteta dm cele două părta pundo-e de a apăra legat ■ ■ . - -------
Flre-te. Iu lan Enacne nu llnlstcil cetățeanului.
trebuia, sub nici un motiv, -- - .....
să-șl facă singur dreptate
— chiar dacă; asa cum sus
ține el șl cum declară mar
torul aflat la fata locului
— plutonierul ar 
primul. Pentru că

mtafa cu epitete. . n_ 
iche,

fi lovit 
jilmâBuî

i;

I

*

Misiune de caro miliția 
noastră se achită' cu cin
ste.

Dar să vedem cum s-au 
desfășurat In continuare 
evenimentele legate de 
acest caz, să le privim nu

j’:-1 ■ ■ ! '

A fost Însărcinat să an- alături de Iulian Enache) 
___ , „".„ÎL. — nu au fost la fața locu- 

nul zVndrel Fundescu, din iul șl; prin urmare, nu au
.cadrul 'Inspectoratului ju; văzut cum s-a iscat șl s-a
dețean' de miliție Con- , derulat incidentul. Dosarul
stanța. Căpitanul A. Fu- a fost Înaintat la Procu-
ruiescu — care, intre altele. rahira municipiului Coa
ne declara e.'i plutonierul stanța, de unde, fără o
Panall este o fire Im- ....................... ~
uulslvă șl nu-și contro
lează , in toate cazurile coa

derulat Incidentul. Dosarul 
_ 2_ ; U Procu
ratura murijclpfuluî ,Con- 

’ ’. ' ’ î 

nr.alir/i temeinică a probe
lor. fără o confruntare a n- 
firmațlllor din dosar cu (Continuare in pag. a IV-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
■Secretar general al Partidului Comunist Român

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

In' numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, Consiliului Prezidențial, guvernului Republicii Populare Ungare, 
al poporului ungar șl.al nostru personal, vă mulțumim sincer pentru 
cele mal bune urări transmise cu ocazia celei de-a 27-a aniversări a eli
berării patriei noastre. •

întregul nostru popor nutrește sentimentul plăcut c.ă ta Romănta ve
cină șl prietenă se urmărește cu atenție munca noastră socialistă crea
toare?!, împreună cu noi, se bucură de succesele obținute.

No! împărtășim părerea dv. că recenta vizită ta Romftnla a delegației 
de partid și guvernamentale ungare a contribuit considerabil la ndlnci- 
rea prieteniei dintre popoarele noastre, la întărirea unității comunități: 
socialiste.

Permltețl-ne să ne folosim de acest prilej pentru a ura poporului 
frate roniftn noi succese.frate român noi succese.

JÂNOS KÂDÂR
Prim-sceretar

al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Socialist 

Ungar

JENO

PAL LOSONCZI
Președintele

Consiliului Prezidențial . 
al Republicii Populare Ungara

FOCK
Președintele 

Guvernului Revoluționar 
Muncitorcsc-Țărănejc - Ungar

$

calltate.de
rldlc.it
Tsnsasr.aU
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NICOLAE CEAUȘESCU

NICOLAE BĂLCESCU

MIHAIL EMINESCU
umbrele Pe tainice poteci de munte

NICOLAE TITULESCU

NICOLAE IORGA

neatirnarn

OMAGIU ÎN TIMP

în bronzul din statuie, Întorși pe Bărăgane, 
Pîndeau iar dorobanții sclipiri ele iatagane !

Un arc de curcubee sc-ntlnde peste vreme 
Din dealurile Plevnei spre soarele din steme.

Nu bănuiau eroii clnd Grlvița urcară 
Născîndu-se din llăcărl o alta, proletară

pătruns 
reduleL 

lupte

„Turcii nu vor putea trece cu nici un preț prin 
rlndurlle armatei noastre șl ale falnicei armate 
române, aliata noastră. Simt o plăcuta datorie 
a mulțumi din Inimii trupelor române.»* (GENE
RALUL RUS GURKO)

culturi
N RAPORTUL 

’AMICULUI SO
IA. PREZENTAT

Indepcndinți 
im să trăim plata 

pentru cd nu

pururea reală, ca drept pururea 
in vigoare ca {apt ftirbită din 

■ cfnd Iii find.' nu prin alt drept.
ci. prin . excese șl. abuzuri dc 

. puf țrre j -al e ■ turcilor.

.li.încercările ci de
n-au ir.ceîat 1™.Î

ordinul
iar

O clipă suspendată din asprele asalturi 
In noi îșl retrăiește chemarea spre înalturl,

Iar sîngele vărsat s-a prelăcut cuvinte 
Și-n steaguri ne vorbește ca dorul său iierbinte !

Din 
terne : 
datoria ... 
cale sala In ajutorai patriei

Asaltul dorobanților români asupra redutelor Griviței
(După Colecția de stampe fi fotografii a Muzeului militar central)

SAVA HENȚIA : „Trecerea Dumirii de câtre armata românâ pe podul do la Corabia

„Revoluția viitoare nu >e mal 
poate mdrpint a coi ca românii 
șd fia egali, liberi... Ea nu «c va 
mai mărgini a care libertatea 
dinlăuntru, care este peste pu
tință a doblndi fără libertatea 
dinafară, liberiaiea de «ub do
minarea străină1".

uu sSvlrrjit ostașii 
I șt In luptele de la 

Smlrdkn, Inova,

în sprijinul patriei

stinghereau Înaintarea 
trapelor române sl le ex
puneau mult timp locului 
ucigător al Inamicului. 
Fără nici o ezitare, osta
șii noștri au cobori t ta 
vale, au - urcat panta a-, 
lunecoasă sl au Ieșit In 
Imediata apropiere a re
dutei. Turcii au deschis 
un ioc nâpraz.-ilc asupra

Independența națională a constituit o cauză a întregului popor român, atit din 
vechea Românie, cit și din provinciile aflate sub dominație străină în perioada războ
iului de la 1877. Aspirația comună a întregului popor român spre un stat unitar și in
dependent și-a găsit expresia în campania dusă de ziarele din toate provinciile roma
nești spre a demonstra Europei necesitatea și legitimitatea independenței naționale, in 
înrolarea multor români din Transilvania, Banat, Bucovina ca voluntari în război, în 
acțiunile de colectare ă ofrandelor pentru nevoile frontului. Redăm, în cele ce urmează, 
cite va mărturii documentare ilustrând hotărârea cu care întregul popor român a susținut 
în 1877 cauza cuceririi independenței naționale.

acel care do 
a ne vedea 
a deveni a-

dorobanțllor. slllndu-1 să 
se oprească. Alunei bata
lionul căpitanului Valter 
Mărăclneanu s-a desfășu
rat lntrlnd In luptă ală
turi dc primul batalion. 
„Gata copil I Să vă ți
neți iot după mine 1 Să 
nu daț! on pai înapoi I*. 
n strigai căpitanul osta
șilor săi Atacul a fost 
reluat cu vigoare sporita 
sl primele rfnduri au dS- 
truna In șanțurile redutii. 
Irtceplnd lupta corp la 
corp. Căpitanul Mărăei- 
neanu lupta In primele 
rtnduri. Clnd ostașul caro 
purta fanionul tricolor al 
batalionului a căzut rănit, 
el a luat steagul sL tiu-

turindu-1 deasupra capu
lui a strigat: ..După el 
șl după mine O-itaril 
si-au încordat puterile sl 
cu tot focul năo-aznlc al 
turcilor, au reușit să cu
cerească primele șanțuri. 
Căpitanul Valter Mărâcl- 
ncanu. mereu In frunte, u 
Intrat in ulUmul sânt care 
acoperea reduta sl a ta-

Goneral-maior 
Ion CUPȘA

Idealul independentei 
a însuflețit neabâțut, 
de-a lungul deceniilor, 
gindilorii politici, cele 
mai proeminente perso
nalități românejti, ex
ponent! ai conjtiinței na
ționale :

„Ne insuflă curaj

„Voim să fim 
pentru că voim 
noaitrd proprie, __  ...
voim sâ mal pdlimlm pentru 
greșelile altora, pentru că voim 
ca la gurile Dunârii de jos «<1 
fie un bulevard In contra rezbe
lului*.

soartă"

J „In acest moment tnl-am putut da seama de 
l curajul dc care o capabil soldatul român. S-au 
/ aruncat înainte cu o furie irezistibilă-.. Cu o In- 
1 dirjlre de necrezut se avInU In aceasta. prăpastie 
ț a ruorțil, respinși, striviți, decimați, ‘de focul 
i ucigător al unul dușman inarrriat, dar fără să 
> ’ den înapoi nici un pas, fără să șovăie o clipă, 
j Inalntind mereu, revenind fără încetare la atac 
1 pentru a lăsa, vai ! In urmă un șir de morțl șl 

muribunzi. Au fost acolo trăsături de eroism pe 
care nu slot In stare să le povestesc*. (KOBN- 
ABREST, CORESPONDENTUL ZIARULUI 

i BELGIAN „LE SIECLE1").

este unul dintre cele mal înverșunate. Știți 
a prelins mari jertfe de singe șl de ie fi 
din România șl ,-21, ,21.__ ________' .
bravura românilor au recucerit șl împrospătat erois
mul străvechi al antecesorilor,- iar numele de „român" 
l-au răsplndlt In Europa lriireagă șl l-au înregistrat 
Intre popoarele eroice... Românii din toate părțile 
patrie! noastre de mult conlucra pentru acest scop 
uman ; nu se poate, dar, ca românit din jurul Timi- 
Srel să râmlnă astă dată lndârfipt, pentru că el tot- 

luna In toate cazurile umane, filantropice și națio
nale s-au ținut pas in pas cu confrații lor din Patrie*.

tradiția ei • 
el de a o restitui; 
nici clnd...*.

„Românii s-nu purtai cu vitejie, d au luat o 
mare parte la împrejurarea Plevnei șl la infrin
ger ea definitivă a Iul Osinan-Pnșa, caro a hota- 
ril rezultatul campaniei, el și-au dovedii in 
război, ea șl In pace, dreptul de a exista cn na
țiune independenta*. (ZIARUL BELGIAN „LE 
BIEN PUBLIQUE").

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------

Pe ambele versante ale Carpaților

MIHAIL KOGĂLNI
CEANU :

scrisorile adresate ministrului de ta
in gravele împrejurări de astăzi este de 

fiecărui cetâțean ©ă vină potrivit cu mljloa- 
______ ..2 t.: unii cu arma în mină, 
bravi șl holărlțl, resplngltxi pe vrăjmaș ; alții, prin 
luminile lor, condudndu-1 destinele. Subscrisul care 
nu poale face ca cel dinții, fiind Infirm si avînd fami
lie și copil al căror susțlitor este șl cu atit mol 
puțin ca cel din urmă, aro onoare a vă ruga, dom
nule ministru, eă binevoiți a primi ca un aiab ajutor 
din parte-1 cite 20 lei pe flecare lună din leafa ea ce 
o primește ca Intendent al Imprimeriei statului și 
„Monitorului oficial* plnfi la încheierea păcii. inea- 
plnd din luna curentă mal, G. Cesar, 20 mal 1877. (Din 
volumul „Pagini din lupta poporului romfin pentru 
Independența națională 1877—1878*. Editura Po
litică, 1087).

Do la apariția sa, mișcarea muncitorească 
din țara noastră s-a situat consecvent în frun
tea luptei poporului pentru o reală indepen
dentă, văzind In aceasta o premisă esențială 
a eliberării socialo, a asigurării unor condiții 
mai buno do viață pentru cei ce muncesc. Crea
rea P.C.R. a Însemnai ridicarea po o treopiâ 
mai Înaltă a acestei lupte, steagul indepen
denței fiind ținut sus, neabătut, do partidul 
comunist do-a lungul întregii salo istorii.

’ „Țara oficială sărbătorește independența țării șl 
ridicarea României la rangul de regal— Țara oficială 
petrece. - . . «Toi astfel petrece oare șl țara reală ? Acea țar» 
care prin singele său a cLșilgai Independența ? Ță
rănimea care a făcut gloria neamului, acea țără
nime care a mers cu drag pentru a-și apăra patria 
șl care darii n-a rămas pe clmpille Bulgariei, s-a 
întors inindră șl .glorioasă in țara sa, stăpină pe ea. 
sigură eă desemn înainte va trăi liberă ®I Inde
pendentă.

Ce crudă Ironie. Au trecui de atunci douăzeci șl 
doi de ani șl țăranul nu e liber In tara Iul. nu se 
poate bucura de drepturile ee-i dă Constituția. N-ore 
drepturi șl nu e liber*. (I.C FRIMU, IN ARTICO
LUL „10 MAI*. PUBLICAT IN „LUMEA NOUA*. 
DIN 16 HAI 180®).

„Noi voim să se păstreze independența fiecărei 
națiuni, căci altfel nici nu s-ar putea stabili ade- 

^^văratțHelcștalurMralnfce^ințre^popoare^r^eșrc^fh^

fini no uarapetul el stea
gul tricolor.

In această crineenă în
cleștare au căzut multi 
viteji : maiorul Sonțu si 
căpitanul Valter Mărilcl- 
neanu au murit ero'.c In 
fruntea subunităților tor.

Divizia a 4-a a atacat 
concomitent reduta Gri vi
ța 1. Trei atacuri ou fost 
respinse, dar eu o tena
citate demnă de admirat, 
tocotenent-colonelui Vol- 
nescu. maiorul Candiano- 
Popescu si efto! lanul 
Molse Grozea. venit ea 
voluntar din Transilva
nia. au organizat coloana 
care a pornit din nou vi
jelios la asalt. în nofida

focului nâpraznle al 
turcilor, protejați de pu
ternice fortificații, vitejii 
luptători al Diviziei a 4-a 
române au 
ta Interiorul 
angajlnd crtacene lupte 
corp la corp și Izbutind 
in cele din urmă să o 
cucerească. Pe parapet a 
fost înălțat drapelul Re
gimentului 14 dorobanți 
Drapelul otoman din re
dută a fost capturat de 
soldatul Grlgore Ion. în 
toiul luptai, deși angajai 
string cu mal mulțl duș
mani, el a zărit un ostaș 
turc care încerca să pună 
drapelul In adăpost, pără
sind reduta S-a repezit 
asupra Iul, l-a doborit șl 
n dus atfiolnlro oe drapel. 
Pentru fapta Iul eroică, a 
fost decorat cu 
„Steaua României'.
tarul Rusiei l-a acordat 
ordinul „Crucea Sf. 
Gheorgha*.

Strălucite acte de bra
vură 
noștri 
Rahova, 
Vldln.

de propria

ple- 
sau fugeau 

noaptea din spitalele am
bulanței șl se Inapoiau ta 
corpurile din care făceau 
parte*. Poetul Vosile A- 
lecsandri scria la 1 no
iembrie 18'17 că „toți ră
niți! noștri n-au declt un 
gînd : sl se vindece dt 
mal repede șl să se În
toarcă Ia Plevna șl se 
întorc cu durerea tacă 
pe el*.

Eroismul ș! vitejia do
robanților (al „curcani
lor*. cum 11 se spunea in 
1877) nu fost Imortalizate 
In documentele și artico
lele vremii. In versurile 
Iul V. Alecsandrl și G. 
Coșbuc, precum și in pic
turile lu! N. Grlgorescu 
și Sava Hențla.

Ele vor rămlne ca e- 
terne mărturii ale sacri
ficiilor cu caro n foit do- 
blndltă Independența de 
stat In 1877. ale atașa
mentului fierbinte al po
poralul: român față de 
cauza libertății.

„După cum se știe. România a cunoscut șl ea, timp de cîteva secole, ju
gul asupririi străine ; dar niciodată nu a încetat lupta pentru a-și cuceri inde
pendenta șl a-șl fauri o viață nouă, așa cum dorește. Este adevârat. Independen
ța de stat am cucerit-o acum 100 de ani sau, mai bine zis, exact acum 95 de 
ani, în 1877. Atunci am scuturat jugul otoman dar, după aceea, timp de încâ 
zeci de ani, a trebuit sâ suportăm asuprirea diferitelor țâri imperialiste. De 
fapt, numai o dată cu râsturnarea dictaturii fasciste și trecerea la construirea 
socialismului, poporul român șl-a asigurat pe deplin independența. De aceea, 
pentru noi, socialismul. Independența naționala, dreptul poporului de a-și ho
tărî singur destinul, așa cum îl dorește, constituie un tot unitar, Inseparabil0.

Soldatul Parpală Con
stantin din Regimentul; 9 
.dorobanți, rănit grav. In 
momentul rind a căzut la 
pămlnt a sirisat î>Să tră
iască România 1“’ Un alt 
soldat rănit grav II zise 
comnndenlulul său : „Eu 
mor, dar priviți românii 
cum înaintează spre Grl- 
vlța ; Grivlța o lucru 
mare* ; mal făcu apoi 
cițlva pași șl căzu. Un 
modic martor ocular po
vestea efl „mulțl din sol
dați, caporali, sergenți șl 
chiar sublocotenenți ră
niți*, după ce erau pan
sați. „nn voiau sl fie c- 
vacuațl și eereau cu In
sistență șl, contra ordine
lor date de medici 
râu ziua

’(.pia,«criooaraa trimisă InJuhl.S 1877 de. căpitanul. 
Motae)'C<roZeti, român transilvănean, voluntar In războ
iul pentru nealirnare, către Aurel Mureșeanu t „Frate: 
Aurele. Flecare zl care trece in neacțlo ne mărește ne
răbdarea. Volnicii românașl, plini de abnegațlune, of-'- 
lează pe malul Dunării, dorindu-șl momentul In care 
«fi realizeze speranțele națiunii. Să documenteze În
crederea eL punlnd cununi Inverzlnde pe vechile 
edlf Icluri alo strămoșilor Mi hal șl Ștefan, a căror mâ- 
roțe umbre le Insuflă curaglu. Iar memoria lor le 
Indică modul și calea pe care, conduși de „Steaua 
României*, să ajungă la ținta dorită, salvarea patriei. 
Dar această neaețle nu cred că va mai putea dura 
mult, de aceea șl așteptam ca flecare moment să ne 
dea semnalul lh urma căruia armele bravilor români 
ea deștepte toată Europa, șl mal mult pe 
veacuri n-au vrut sau nu le-a convenit 
liberi șl Independenți șl ne-au provocat 
coasta prin arme...*

j-------- -------------------
1 „Mă bucur dc strălucita bravură eu oare a 
ț participat la lupte armata voastră*. „Trapele 
1 române— au dat dovadă In zilele de 39—11 șl 31 
} august—12 septembrie de un curaj eroic. lupllnd 
) sub unul dintre cele mal nimicitoare foeurl ale 
l Inamicului." (TARUL ALEXANDRU AL Il-LEA 
l CĂTRE CAROL I)

în lupta îndelungată a i 
poporului român uoatra 
libertate națională' ' șl 
dreptate «octală, pentru i 
progresul patriei, cuce
rirea independentei de 
stat a înscris un moment 
crucial, marcfnd o etapă 
esențială In procesul de 
formare sl dezvoltare b ' 
României moderne. A- 
cea-iiă mare victorie a 
fost rodul efortului unitar 
al Întregului nostru oo- 
por. al vitejiei ostașilor 
români caro in 1877—1878 
au luptat, alături de sol
dați! ruși șl de voluntarii 
bulgari, pentru libertatea 
patriei. Eroismul luptă
torilor români, care au 
Înscris In Istoria natriul 
pagini de adevărată epo
pee ostășească, spiritul do 
eacrltlriu ce l-a însuflețit, 
do la oalas Ia general 
8l-au avut sorgintea in 
dragostea de patrie si con
știința caracterului drept 
al războiului.

Vom evoca In cete ce 
urmează doar cîteva din 
nenumăratele ODisoade 
ale desfășurării războiu
lui. in care eroismul de 
masă al dorobanților, cî- 

»>l&vasllor. roșiorilor șl nr- 
tllerlștllor români țg-a r<i- 
fî rni a t, d in plin. vădind ,‘.n -, „ 

tJata lumii întregi dorința, 
arzătoare de libertate a 
poporalul român.

In vara anului 1877 
armata română trecusa 
Dunărea șl sa pregătea ca 
împreună cu trupele ruse 
eâ atace pe otomani. In 
fata lor ee ridicau puter
nicele fortificam caro În
conjurau ca un semicerc 
orașul Plevna.

In ziua de 30 august, 
dună un Intens bombar
dament do artilerie asu
pra pozițiilor turcești. In
fanteria a pornit la atac 
pe întregul front din lu- 
rul Plevnei.

Prima linie a eșalonu
lui de atac al diviziei a 
3-a infanterie era forma
ta din batalionul maioru
lui Sonțu. urmat de ba
talionul căpitanului Val
ter Mărâclneanu.

Dlnd ultimele Instruc
țiuni ostașilor săi. maio
rul Sonlu încheiase cu 
cuvintele : „Băieți 1 SS 
fiți viteji, să inalntail 
bărbălește. NI s-s Inere- 
dlntat cinstea de a des
chide lupta : să fim vred
nici de aceasta, să ară
tăm că slntem români șl 
că nu ne temeni de vrăl- 
mași. înainte !*. Electri
zat de îndemnul coman
dantului. batalionul a Ie
șit din valea Bucdvulul 
unde era grupat, dar. In 
loz să albă tn fată un 
platou deschis cum se aș
tepta. s-a pomenit In fa'a 
unei văl. a cărei existen
tă nu Ie era cunoscută. 
Această vale, caro , mal 
tlrzlu a foat denumi
tă Valea PlingerH («au 
a Lacrimilor) avea malu
rile cu pante repezL rare

„Apelai Comitetului românilor din Brașov pentru 
ajutorarea rănlțllor* 10/22 mal 1877 : „In vecinătatea 
noastră, flagelul umanltfițll șl al dvlllzațluneL „răz
boiul”. e început a cere victimele sale.

Frații noștri de dincolo, puși In dura necesitate de 
n-șl apăra cu arma averea șl existența, vocea cari- 
tfițll rine șl reclamă de la umanitate ajutor șl ali
nare.-

Cu cit mal vtrtos nu va reclama această sacră voco 
de la noi, unde ea este totodată vocea singclul, pen
tru că el stat frații noștri ?!“

„Gazeta Transilvaniei* din 2 Iunie 1877 : „...Am a vă 
Impăriflșl că In Alba lulla Încă se va consiliul In zilele 
aceste un comitet pentru rănlțll români. Am mai 
departe de a vă Impârlășl că asemenea ca constitute 
șl In Abrud unul, precum deja s-a șl constituit nitul 
in poalele munților. In Ighlu șl Sardu. In toate aceste 
locuri, listele de subscriere pentru oferte deja sl cir
culă*.

\__________________________________________________

« • I I ‘ SJI*L • • C'r f ti Din raportul prefectului Județului . Muscel către 'marete ala lui IVIlhai Șl ștefan Ministerul de Interne 2S mal 1817 : „’Aseară au mai ‘
5 > ■ * sosit In Cîmpulung incâ doi 'tineri anume- Ion Po-"?J

povlcl șl Alexandru Blalu, amplolațl admihlatraUvi dln^ 
'Făgăraș, recunoscui! de ,unii orășeni,/intrați ta țară-' 
prin poteci fără pașapoarte pentru a Intra ta armata 
română, po care ta fața telegramei dv. l-am lăsat 
liberi a pleca șl ei au jiornit la Craiova.

Iriâil fiindcă el au arătat că zilele astea are b& v!o 
In țară șl alț! tineri In asemlnea condlțlunl. mă cred 
dator a' vă supune la cunoștință...*

Dlnlr-o scrisoare a Iullcl Rotariu, avocat din Timi
șoara, publicata In „Telegraful român* din 23 septem- 
brie/11 octombrie 1877 : „Războiul actual din Orient 

.................... ■' ’ "—l bine că el 
frații ‘ noștri 

cum că armele române, vitejia șl

„...nu pom accepta niciodată 
vreo excepție de la principiul 
egalității națiunilor.» Niciodată 
nu vom renunța Ia cea mai mică 
pdrliclcd din dreplul pe care 
l-am doMndiț... și niciodată nu 
vom accepta ca clnoca id dli- 
pund de soarta noastră. In afară 
de noi înșine sau sâ ne impună 
hotdriri Ia care noi nu am fi 
comimflt*,

NICOLAE TAUTU
y

„Reapare In forma cea mal 
cradd. vechea teorie cd statele 
mici n-au dreptul Ia indepen
dență, că ele cad In .jpații ci
tate* șl se pot mărgini pe hartă 
ca să se file In al căruia din 
statele mari trebuie să cadă... 
Se putea vorM așa pe vremea 
clnd un stat era numai o intlm- 
plătoare legătură de teritorii și 
de grupe omenești care te pu
teau distruge sau preface după 
plac. Dar. după biruința princi
piului național, statele, cit de 
miri, slnt națiuni, iar națiunile 
rlnt o formă organică a uma
nității.

Nici o metodă nu le poate ni
mici. cum ele nu slnt rezultate 
din ercrcițiul nici unei metode. 
Ele «ini .născute, iar nu făcute'.

V

■ I care națiune sâ aducă tributul proprlu dc 
In concertul civilizației omenești*. ;(Di" 
CU PRIVIRE LA PROGRAMUL P. “ 
CIAL-DEMOCRAT DIN ROMÂNI 
LA CONGRESUL DIN 1910).

„Noi, comuuLșlil, care iubim ncrblnte poporul nos
tru, pentru a cărui piine, pentru a, cărui libertate, 
pentru a cârul cultură luptam fără preget si pentru 
care știm să dăm Jertfele cele mal grele, știm să în
fruntam temnița, știm să înfruntăm gloanțele stapi- 
nlrli, noi, comuniștii, știm să siâm In fruntea miș
cării pentru apărarea neailrnărlL poporului nostru.

Noi, comuniștii, chemâm ta luptă toate forțele 
vil ale neamului împotriva forțelor destructive ale 
fascismului asasin*. (DIN MANIFESTUL C.C.. AL 
P.C.R. „CÂTRE POPORUL ROMÂN. CÂTRE CLA
SA MUNCITOARE DIN ÎNTREAGA TARA* (1833).

„No cheamă Ia lupta singele Iul Doja, Horla șl 
Tudor Vlndimlrcscu. Ne cheamă la luptă dragostea 
de cccasta țară, pe care nu vrem s-o vedem sfl- 
șiata șl cotropita, dragostea dc acest popor pe caro 
nu-1 vrem Ingenunchtot și robit*. (DINTR-UN 
MANIFEST AL C.C. AL P.C.R. DLN 1938).

„Trupele dc asalt ale iul Illller au Invadat Ceho
slovacia și se găsesc la granița țării noastre. Parti
dul Comunist din România dă alarma ! Sl fie pre
gătit la lupta întregul popor român („1 pentru apăra
rea țării, împotriva cotropitorilor fasciști ! Unițl-vă 
cu toții intr-un singur front puternic contra la! 
Hitler și a aliațllor săi revizioniști*. (DIN MANI
FESTUL C.C. AL P.C.R. DIN 17 MARTIE 1039).

I
 „Aripa dreaptă a frontului e compusă numai 

din români. Ordinea excelentă șl singele rece al 
soldatului român dovedesc îndeajuns moralul 
trupelor. Am văzul cu ochii mei cum se bate 
soldatul român șl pot atesta că el e neînfricat, 
curajos șl Iscusit ta luptă*. (ZIARUL „DIE 
PRE.SSE* — VIENA).

In bronzul din statuie se-alinlau In sate
Ostașii de pe Trotuș, strlngind în pumni grenade I 
în bronzul din statuie se-alinlau alături
Soldați! de pe Tatra, sub pleduri de omăturl I 
în bronzul din statuie pe cel căzuțl departe 
l-adună astăzi țara în lapta iără moarte ! 
în bronzul din statuie poți asculta în noapte
Cum mal loșnesc în Ierburi nestinsele lor șoapte 1 
?i licee silabă din cronica lor vie

e cîntă peste vremuri, tu, mamă Romănle l
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(Urmare din pag. I) gatlv șl asupra țărilor dta 
nul Medîteranel șl, ca atare,

interesată în soluționarea cit mai
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din Europa, Romania este vital 
Interesată ta soluționarea cit mal 
grabnică n conflictului din aceasta 
zonă.

în acest cadril, noi considerăm 
că este necesar să Se acționeze cu 
mal multA fermitate de către toate 
statele penlrii aplicarea rezoluției 
Consiliului de Securitate, aceasta 
trebuind să ducă la retragerea tru
pelor israellene din teritoriile a- 
raba ocupate, la realizarea unei 
păci care sA garanteze integrita
tea șl securitatea fiecărui stat, 
deci n unei păci drepte» în ace
lași timp, este necesar, după pă
rerea noastră, să se creeze condi
ții pentru ca populația palestlnea- 
nă să-și poată organiza viața co
respunzător năzuințelor sale.

ÎNTREBARE: In ultima 
perioadă aii apărut unele știri 
în presa mondială cu privire 
la rolul de mediator al Româ
niei în ce pripește erica din 
Orientul Apropiat. Aș ruga pe 
tovarășul președinte să ne 
praelseze dacă intr-adevăr 
este vorba de o mediere sau 
de o explicare rit mal bună, 
rit mai corectă din partea ro
mână, pentru îsraolieni, a po
ziției egiptenilor ?

RĂSPUNS : România își propu
ne să explice poziția șl punctele

rințe. Avem în vedere participarea 
tuturor statelor, atît la activitatea 
pregătitoare, eit și la conferința 
proprlu-zlșă. Apreciem că propu
nerile țărilor socialiste — exprima
te și la ultima fatllnlre de la Fra
ga — cu privire In problemele ce 
pot fi abordate ta conferință repre
zintă o bază pentru a se încet» 
pregătirea concretă a acesteia. Mă 
refer ta necesitatea afirmării In 
cadrul conferinței Beneral-europe- 
ne a Ideii renunțării ta forță șl ta 
amenințarea cu forța în relațiile 
dintre state, șl, desigur, legat 
de aceasta, 0 așezării relațiilor 
dintre state pe principiul respectă
rii independenței șl suveranității 
naționale n fiecărei națiuni. Am, 
de asemenea, în vedere discutarea 
ta conferință a măsurilor privind 
dezvoltarea Unei lărgi cooperări 
economice, tehnlcb-ștllnțlflce între 
toate statele europene, precum și 
pentru înlăturarea âricăror restric
ții șl bariere care mnl împiedică 
realizarea unei asemenea coope- 

. rări. Totodată, consider că realiza
rea unui acord cu privire la con
stituirea unul organism permanent, 
format din reprezentanți ai tuturor 
statelor; care să asigure dezvoltarea 
consultărilor șl pregătirea unor noi 
reuniuni între țările europene ar 
avea o mare Importanță.. După pă
rerea Rotnănlel; o aseme'hea confe
rință — chior cu rezultate limi
tate — ar Avea o mare însemnăta
te pentru accentuarea CUrsUlui des
tinderii, pentru transformarea Eu
ropei într-o zonă a păcii șl coope
rării. Noi considerăm că este hă- 
cerar să se treacă cît mal grabnic 
ta pregătirea conferinței.

în acest context, apreciem că 
ratificarea tratatelor dintre Uniu
nea Sovietică șl Polonia, pe de o 
parte, șl Republica Federală a Ger
maniei, pe dc află parte, ar 
constitui un pas Important în 
direcția destinderii, A creării 
condițiilor* pentru trecerea ta 
pregătirea conferinței.

Tn concluzie, România concepe 
securitatea europeană ca un sistem 
de angojatnenta ferme ale tuturor 
statelor în vederea asigurării dez
voltării libere, nestifigherlte a fie
cărei națiuni, precum și a conlu
crării active între ele în toate do
meniile de activitate în vederea 
propășirii flecăriJl popor șl a ac
celerării progresului general. în 
fatal acesta se. va asigura parllcl- 
pâreo tot mnl activă a tuturor sta- DiTn^Unnrriiez că oninin nu-

ta fiind o parte .Integrantii, deme- ncțb
mal ferm in această direcție

zonă.

OiGilTHfSUr lllf.ci.8 ItlljlWilLltL, » ----------

ta fiind o parte Integrana. tlebs^ 
bit de ImiJortantă. a luptei genera
le a popoarelor de pretutindeni, 
pentru colaborare șl destindere, 
pentru progres șl pace.

ÎNTREBARE: Recenta
Dumneavoastră vizită in AJ 
frica a oferit ud prilej pentru 
aprecieri pricind o nouă pollr 
tică românească față de țările 
glumii a treia". Ne-ar interesa 
orientarea, pe care’ noi 0 se
sizăm în politica externă a 
României in acest sens, res
pectiv de a avea relații cit 
mai largi cu aceste țări.

RĂSPUNS : în ce privește vizita 
pe care am efcctunl-o într-un nu
măr de țări dih Africa, ea se în
scrie In cadrul politicii generale a 
României de dezvoltare a relații
lor cu țările care au scuturat ju
gul asupririi coloniale șl acționea
ză pentru dezvoltarea lor Indepen
dentă. Noi apreciem relațiile cu 
țările care au pornit po calea dez
voltării libere, de sine stătătoare 
cș un foctor important, atît d,in 
pj/nct de vedere al creări 1 în fler 
ctirc stat a unei economii puter
nice, Independente, cit șl ca parte 
Integrantă a luptei împotriva po
liticii imperialiste, colonialiste șl 
neocolonlallste. De altfel. însăși 
Romania se consideră tară în curs 
de dezvoltare — aceasta avîhd în 
vedere nivelul forțelor el de pro- 
duețle —. șl de aceea apreciază că 
conlucrarea strînsA cu aerate țări 
este atit în Interesul lor, cit șl 
al României;

Un considerent îtnportatrt de la 
rare pornește România în politica 
sa de dezvoltare lafgă șl multi
laterală a colaborării cu tinerele 
state Independente este acela efi 
abolirea totală a practicilor co- 
lohlallste șl heocolonlhliste șl li
chidarea subdezvoltării statelor 
care au purtat în trecut jugul co
lonial constituie uhâ din proble
mele majore, fundamentale ale 
lumii contemporane, de soluțio
narea căreia depinde în mare mă
sură destinderea șl pacea mon
dială, progresul întregii omeniri.

în lumina a ceea ce am spits 
este clar cĂ nu se poate vorbi de 
o nouă politică o României față 
de țările în curs de dezvoltare, d 
de aplicarea ferniă a politicii ge
nerale consecvente a țării noastre, 
de solidaritate șl sprijin activ al 
luptei de eliberare a popoarelor, 
al eforturilor popoarelor eliberate 
de a se dezvolta de sine stătător 
pe calea prosperități! materiale șl 
culturale, ă progresului Social, a 
participării active la viața poli
tică Internațională;

ÎNTREBARE : Am dori să 
expuneți poziția României cu 
privire la soluționarea eon- 
fUctulul din Orientul Apropi
at, în ce mod considerați că 
s-ar putea acționa pentru so
luționarea crizei din această 
ZOnă ?

RĂSPUNS : în ce privește pro
blema Orientului Apropiat Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna 
pentru o soluție politică, pe 
baza rezoluției Consiliului de Se
curitate dlh noiembrie ISS7. 
nînd seama cA încordarea 
Orientul Apropiat influențează ne-

Tl- 
dln

ne să explice poziția șl punctele 
sale de vedere asupra căilor pen
tru soluționarea politică a proble
melor din Orientul Apropiat

ÎNTREBARE: Considerați, 
tocarășe președinta, că este 
momentul prielnic pentru ca 
asemenea explicări a puncte
lor de vedere să influențase si 
asupra punctelor dă vedere ale 
acelora Care înt direct in-/', 
teresați în acest conflict 7 

RĂSPUNS: Consider că este 
necesar ca toate {firile care do
resc o soluție politică a conflic
tului din Orientul Apropiat să 
acționeze cu mal multă fermitate 
pentru a contribui la rfealizarea 
păcii în aceasta zonă. Cred că o- 
plnia publică internajlonalfi tre
buie sA se preocupe mal mult 
pentru a so realiza ci» mai grab
nic o soluție politică Practic, Se 
poate spune că, în ce privește 
Orientul Mijlociu, opinia publică 
Internațloîialfi a stat mal rezerva
tă ; aceasta nu numai că nu a 
.contribuit In stingerea încordării, 
dar, dimpotrivă, a ajutat la men
ținerea acestei stări de lucruri.... .............................

.. doresc o soluție 'politică ‘îh Oricn-"'* 
tul Apropiat trebuie să acționeze 
mal ferm în aceasta direcție.

ÎNTREBARE ; Este cunoscut 
că Dumneavoastră personal, 
tovarășa președinte, sinteți un 
marc promotor al extinderii 
colaborării în Balcani. Care 
este, după părerea Dumnea
voastră, cadrul în care se poa
te desfășura colaborarea în 
Balcani ? '1 >

RĂSPUNS : Intr-adevăr, Româ
nia militează în mod ferm -• 
dezvoltarea unor largi relații

natale între toate țările din Bal
cani, pentru transformarea Balca
nilor intr-o zonă a păcii șl coope
rării rodnice între popoare. După 
cum se cunoaște, în aceasta zonă a 
Balcanilor exista fiiît țări socia
liste. cit șl țări nesoclaliste. După 
părerea mea, tocmai această reali
tate este un motiv de a se acționa 
pentru ca între toate țările să se 
dezvolte, în spiritul coexistenței 
pașnice, relații ample de colabo
rare, bazate pe încredere șl res
pect reciproc, pe principiul inde
pendenței „șl Suveranității naționa
le, pa deplină egalitate in drepturi 
șl neamestec In treburile interne. 
O atenție deosebită trebuie, data 
Intensificării colaborări! economi
ce, politice, științifice șl culturalo 
— domenii în care apreciez că ță
rile balcanice pol realiza mult în 
acest cadru cre-d că s-ar putea asi
gura realizarea unor Importante 
Obiective și lucrări de interes co
mun caro să faciliteze progresul și 
dezvoltarea fiecărui stat șl să con
tribuie la crearea unui climat de 
cooperare rodnică, reciproc avanta
joasă Intre toate popoarele care 
trăiesc în această zonă. De altfel, 
Intr-un șir de domenii există for
me de colaborare intra țările bal
canice create de-A lungul timpului 
șl care s-nu dovedit foarte utile ; 
aceasta poate stimula interesul 
pentru stabilirea unor modalități 
de colaborare concretă intre țările 
balcanice In domeniile economic, 
științific, tehnic și chiar politic pe 
baza respectării dreptului fiecărei 
țări, 61 fiecărui popor de a-și or
ganiza viața așa cUm dorește. 
Considerăm că un obiectiv major 
al popoarelor care trăiesc. în Bal
cani este de o face totul' pentru 
transformarea aceste', regiuni într-o 
zonă a păcii, fără arme nucleare, 
fără baze militare strfllne. în care 
să se afirme cu putere spiritul co
laborării șl bunel vecinătăți. Apre
ciez efi realizarea unul climat do 
largă colaborare în Balcani ar in
fluența pozitiv atmosfera politică 
da pe continent, ar contribui la 
realizarea securității și destinderii 
în Europa șl In Lume.

ÎNTREBARE : Ca țară so
cialistă independentă, Româ
nia a dobtndit un mare presti
giu international. Ați putea să 
ne spuneți caca despre rolul 
pe care ti arc criteriul ideolo
gic în relațiile internaționale Ț 
Cum priviți. în acest context, 
actualele posibilități de relații 
și de rezolvare a problemelor 
dintre țârile socialiste, ca șl 
din mișcarea mundtorcascâ

1

pentru 
________ _ . — -ații de 

prietenie, colaborare șl bună vecî- 

cani, pentru transformarea Bnlca-

RĂSPUNS : Așa cum om arătat 
mal Înainte, omenirea trăiește as
tăzi o epocă de mari transformări. 
Este de înțeles că profundele 
schimbări care se petrec în lume 
își spun cuvîntul șl asupra mișcă
rii revoluționare, asupra mișcării 
comuniste ®i. în general, asupra 
căilor de transformare revoluționa
ră a societății omenești. Pornind 
de aici; trebuie să avem în vedere 
efi este firesc să apară, sau să fie 
puse în discuție, multe probleme 
ideologice, multe probleme legate 
de relațiile dintre țări șl dintre 
partide. înlr-o asemenea discuție 
ieste normal să apară diferite pă
reri, să se confrunte diferite con
cepții. După părerea mea, acest 
lucru poate fi apreciat ca pozitiv.

Este adevărat^ într-o dezbate
re apar tot felul de păreri. 
Considerăm însă că schimbul 
de păreri, discuțiile trebuie 
să se desfășoare Intr-un spirit prin
cipial șl constructiv, excluzfadu- 
se folosirea Injuriilor, a tavectlye- 
lor șl etichetărilor, astfel ca dez
baterea să contribuie plnă la urmă 
ta clarificarea problemelor, la în
tărirea colaborării .șl unității în- 
trt partide. Dacă analizăm mal 
atent sensul general al dezvoltării 
concepției revoluționare, se des
prinde concluzia că rezultatele a- 
cestor dezbateri sînt pozitive, pen
tru că ele ajută sâ se cristalizeze 
o înțelegere mal justă a schimbă
rilor care se petrec ta lume. Tot- 
otlată, aceasta face să se țină mal 
mult seama de diversitatea con
dițiilor ta caro Iși desfășoară ac
tivitatea țările socialiste și parti
dele comuniste și muncitorești. De 
aici Afirmarea tot mal puternică a 
necesității ca fiecare partid să-șl 
elaboreze linia politică de sine 
stătător, corespunzător condiții
lor ta care își desfășoară activi
tatea. Sini și încercări de o se re
veni la unele stări de lucruri ne
gative din trecutul mișcării co
muniste șl muncitorești dar, după 
părerea noastră, acestea stat sor
tite eșecul uL

Ceea ce se Impune astăzi cu a- 
cultatc jeșțe realizarea unei noi 
unități, bazate pe egalitate Intre 
partide, pe recunoașterea diversi
tății condițiilor ta care își des
fășoară activitatea fiecare țară
socialistă sau partid șl, de aici, 
pe recunoașterea faptului că as
tăzi nu mnl este posibilă exis
tența unul centru conducător unic. 
Unitatea trebuie să se bazeze po 
principii noi; ea trebuie-să ^por- * 
nească de ta necesitatea dezvol- “ 
tării ți întăririi fleeăruLpnrȘId..,.- g 
ca factor primordial uî forțe! în
tregii mișcări comuniste șl mun
citorești —- șl. pe această bază, 
sfl asigure, In spiritul deplinei ega
lități. stimei șl respectului reci
proc Intre partide, solidaritatea în 
lupta comună pentru triumful 
cauzei socialismului; împotriva 
Imperialismului șl reacțlunll, pen
tru progres Social șl pace în lu
me. După părerea noastră, această 
nouă unitate se afirmă tot mal 
puternic în mișcarea comunistă 
și muncitorească — șl se va rea
liza în ciuda diverselor greutăți 
pa care Ie mai tatîmplnă. Partidul 
Comunist, Român ș! România so
cialistă voț* acționa cu toată fer
mitatea în această direcție Vom 
promova larg șl în viitor rejațll 
multilaterale cu toate țările socia
lista, cu partidele comuniste șl 
muncitorești; mlllttad cu toată con
secventa pentru întărirea unității . 
și coeziunii țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste șl muncito
rești internaționale, a tuturor for
țelor antilmperiallste, democra
tice șl progresiste din lumea în
treagă. Avem convingerea că di
ficultățile existente astăzi în re
lațiile dintre unele țări socialiste 
șl partide comuniste vor fi depă
șite, că mișcarea revoluționară va 
cunoaște un progres considerabil.

ÎNTREBARE ‘ în cadrul a- 
cesl'el concepții, care consti
tuie o concepție democratică 
a relațiilor dintre țârila socia
liste, am urmărit cu mare in
teres și concepția refaritoare 
la dezvoltarea internă a Ro
mâniei Ke-ar interesa ctieea 
aprecieri din partea Dumnea
voastră referitoare la concep
ția de dezvoltare intornd 
Trial precis, ta ceea ce noi nu
mim democrația economică, 
respectip acea tendință de a 
asigura întreprinderii posibili
tăți să-și exercite pa deplin 
atit răspunderile cit și drep
turile care fi reirtn. Ce consi
derați esențial pentru demo
crația econdmică în condițiile 
românești ? Care este impor
tanța pe care o acordați acțiu
nii de șine stătătoare a între
prinderilor șl care aceea a or
ganelor administrative de stat 
ri a 1 
Desprt 
știm, sa duc dlseuții intere
sante în partidul dumneavoas
tră.

RĂSPUNS:

desființarea proprietății private 
asupra mijloacelor de producție. 
Esie evident că nu se poate vorbi 
de democrație economică atunci 
clnd există exploatatori și exploa
tați, asupritori și asupriți. Pro
blema lichidării exploatării a fost 
rezolvată, după cum ho știe, în 
toate țările hoclaltate.

Problema atribuțiilor întreprin
derilor șl drepturilor lor în solu
ționarea unor probleme economice 
este, în socialism, plnă la urmă, 
numai un aspect al democrației, 
pentru că este posibil cn între
prinderile sau Instltatille să dispu
nă de o autonomie șl independen
ță completă, fără insă ca aceasta 
să constituie o democrație reală 
Desigur, noi sîntem partizanii unul 
sistem de conducere a economiei 
care să îmbine existența UriUl plan 
unic, național, dec! a unei con
duceri unitare a economiei, cu o 
targfl autonomie a întreprinderi
lor în soluționarea problemelor. 
Noi legăm însă, tn primul rind; 
dezvoltarea democrației socialis
te îh România, deci șl a denwera-' 
țle! economice, de felul în care 
sînt conduse Unitățile economice 
șl sociale din țara noastră —• șl 
anume de participarea nemijlo
cită a oamenilor muncii ta condu
cerea acestora șl, pe diferite eșa
loane, ta conducerea statului, a în
tregii societăți. în acest sens, hol 
am constituit comitete șl consilii 
ale oamenilor muncii, ca organe 
colective de conducere a activită
ții Întreprinderilor șl Instituțiilor. 
Aceste organisme sînt alcătuite din 
cadre de conducere, specialiști, re
prezentanți al organizațiilor de 
partid și sindicale șl — In propor
ție de circa o treime — din repre
zentanți ai oamenilor muncii aleș! 
direct în adunările generale ale 
colectivelor Am instltuțlonallzat 
rolul adunărilor generale Ale oa
menilor muncii în dezbaterea șl a- 
doptarca măsurilor principale șl a 
planurilor activității unităților res
pective. Am introdus principiul că 
nici o hotărîre sau lege mai impor
tantă care privește o Categorie sau 
alta de oameni al muncii sau în
tregul popor nu poate fl adoptată 
fără a fi dezbătută public cu aces
te categorii sau cu întregul popor, 
în cadrul Conferinței Naționale a 
partidului — care urmează să albă 
loc tn vara acestui an — dorim să 
aducem noi perfecționări și să dez
voltăm măsurile privind ndîncireă 
democrației socialiste în România.

în fond, toate măsurile, ’pe care 1 
le-am, luata merg intr-un » singur ' 
sens,”—deta crea cndnii’Organisiâ- ț 
torlci’cîti trial corefepunzâfbf,’Sftp&- 
te categoriile sO'Clole, Întregul po
por să poată lua parte ta elabora
rea politicii partidului șl gUvpr'hu- 
lul și. în același timp, de a Întări 
controlul asupra tuturor sectoare
lor de activitate, aslgurind aplica
rea în vtațfl atit a hotflririlor, a 
legilor statului, a principiilor co
muniste despre viață, adică ceea 
ce noi numim înfăptuirea eticii șl 
echității socialiste.

Partidul Comunist Român se 
preocupă de lărgirea șl perfecțio
narea contlnuâ a democrației so
cialiste tn Întreaga viață economi
că și soclolă a țării, ca faciori e- 
sehțtall In asigurarea înfăptuirii 
programului adoptat de Congresul 
a! X-lea de făurire a societății so
cialiste multilateral dezvoltate, de 
creare a condițiilor pentru trecerea 
treptată. în viitor, spre comunism. 

ÎNTREBARE : Potrivit unei 
convingeri foarte râsptndiic, 
relațiile bilateralo romdno-iu- 
goslave stat tn prezent mal 
bune ca orîcind. Cum se vor 
dezvolta in viitor acesta rela
ții ți in care domenii in mod 
deosebit ?

RĂSPUNS: într-adevăr, rela
țiile dintre România și Iugoslavia 
sin: foarte bune, ele se dezvoltă 
continuu, pe planuri multilaterale 
în folosul celor două popoare; al 
cauzei generale a socialismului, a 
colaborării șl destinderii In Euro
pa șl ta lume. în ultimii ani s-a 
extins cooperarea economică ro- 
mâno-IugoslavAi s-au intensificat 
schimburile reciproce în diferite 
domenii de activitate; vizitele, 
contactele șl schimbul de experi
ență ta diferita nivele între cele 
două țări Un rezultat concret al 
colaborării romilno-jugostave este 
marele complex hidroenergetic de 
la Porțile de Fier pa caro U vom 
inaugura în curtai Cu prilejul 
Inaugurării mă voi tatilnl cu tova
rășul Tllo șl sper că vom putea 
constata' cA ceea ce am stabilit 
împreună, ta întltalrile precedente, 
se realizează în bune condiții. 
Doresc sA subliniez și'eu această 
ocazie că dezvoltarea fructuoasă a 
colaborării șl prieteniei dintre {fi
rile și popoarele noastre este che- 
zășuită de faptul că relațiile ro- 

----- -—mâno-lugoslave se întemeiată în 
planificării centrale? mod trainic pe respect șl încredere

■e aceasta, după cita reciprocă, pe dorința comună de
a conlucra pe baza deplinei egali
tăți în drepturi, a principiilor in
dependenței și suveranități! națio- 

.....S: Desigur; problema nule, neamestecului ta treburile 
democrației este foarte comple- Interne și avantajului reciproc. în 
xă șl este greu de răspuns ta a- 
ceastă întrebare în citeva fraze ;

nească de La necesitatea ditatn 's'l mtarlrii fiecărui(pnțtid, -1 
ca factor primordial nî forței în-
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internațională

concluzie, noi sîntem foarte muițu- 
ceusw isnreourc iu ciiev« liu&u , mițl de felul cum evoluează reta-
mal cu seamă că, chiar în cadrul țllle româno-lugoslave și conside-
*- ■* ------- - —râm că există toate condițiile să se

adînceascfi șl sfi se Amplifice con
tinuu — Ceea ce corespunde pe de
plin Intereselor construcției socia
liste ta cele două țâri, cauzei ge
nerale a socialismului, păcii și co
laborării Internaționale.

în încheierea Interviului, a? dori 
ca, prin Intermediul revistei dum
neavoastră, SA adresez popoarelor 
Iugoslaviei prietene, comuniștilor 
Iugoslavi un cordial salut șl calde 
urări de sănătate, prosperitate și 
pace, din partea poporului român, 
a comuniștilor din România șl a 
mea personal.

țărilor socialiste, această noțiune 
este înțeleasă citeodată în mod 
diferit In fond, după părerea mea, 
atunci cînd vorbim de democrație 
socialistă, ar trebui să pornim. în 
primul rlnd. de la faptul că tre
buie să avem în vedere crearea 
cadrului organizatoric pentru par
ticiparea maselor largi populare, 
a întregului popor, la conducerea 
activității economice, sociale, a 
statului socialist Rezolvarea fun
damentală a democrației econo
mice șl a întregii vieți sociale este 
legată, în primul rind. de înlătu
rarea claselor exploatatoare, de

este înțeleasă citeodată tn

Doar palru ani nu trecut de la punerea «a fa 
funcilune (..actul de na.șlere" al aceaiul modem 
obiectiv, al industriei chimice datează din 1SOT). dar 
uzina ..Polleolor0 din Capitală a făcut din plin do
vada că. dLn punct de vedere tehnic $1 al concepției 
tehnologice, se situează printre cele mul moderne 
unități Industriale de acest gen din țară. Gradul 
Înalt de tohnlcltato de care dispune, ca ?! folosirea 
pe aftarfi largă a rețetelor de fabricație perfecționate 
au determinat nu numai sporirea continuă a volu
mului produselor uzinei ..Pollcolor", d sl ample 
schimbări In structura sortimentală a acestora. para
lei cu îmbunătățirea calității lor. ceea co s-a reflec
tat In creșterea aportului IntreDrlnderil bucureslene
la satisfacerea cerințelor tot mal mari șl mal variate 
ale ba ne ti clarilor de lacuri, vopsele șl cerneluri tipo
grafice.

Preocupările eaisllnuta ale colectivului urinei 
„Policolor" pentru ridicarea la cote superioare a fa
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tregll activități economice Iși găsesc reflectarea fi
dela In aprecierile favorabile oile beneficiarilor din 
tară șl din eirălnfitate — vo'almu] și structura ex
portului întreprinderii cunosclnd o dinamică per
manent ascendenta.

în anii următori, industria de tacuri, vopsele șl 
cerneluri poligrafice din tara noastră vn marca un 
ovlnt tot mnl marc — expresie a dezvoltaril șt mo
dernizării Întregii economii naționale, creșterii pro
ducției Industriale șl o volumului schimburilor co
merciale Internationale. Față de 1000. producția de 
pellculogene vn fl. In anul 1975. de circa 8 ori mal 
mare, tar ta 1080 — do pește 10 ori. Stal (sarcini Im
portante. ta realizarea cărora uzina „Pollco’or" din 
București va avea un rol de prim ordin. (In foto
grafie s Imagine de ansamblu a uzinei „Pollco’or" 
din București).

FolO ! Gh. Vlniilă

i|

d

(Urmare din pag. I)

nulul, îmbunătățirea Întregii activi
tăți economico.

Clnd In comitetul oamenilor mun
cii de la fabrica de incăltămtala 
„Dîmbovița" din București, do pildă, 
s-au analizat posibilitățile de creștere 
a productivității muncit de reducere 
mai accentuată a costurilor de pro
ducție. unul dintre reprezentant!! oa
menilor muncii a demonstrat cu cifre 
El date comparative că prin îmbu
nătățirea procesului tehnologic, un 
număr de muncitori pot bA tio 

dirijați ciălre alto sectoa- 
iricli. Propunerea a fost 

dlcată nefatirzlat In 
intui ? Productivitatea

eliberau ș! i 
re Me fabric... . 
acceptată sl oblicai 
practică. I'lezulî...... .. ___________
muncii a crascut Intr-un sfasur sec
tor cu 23 la sută. Iar la Drotul de 
cost s-au obținui economii de sute 
de mii de lei ne trimestru, intr-o șe
dință a comitetului oamenilor muncii 
de la uzina itindenendenla" din Si
biu. un maistru a relevat necesitatea 
construirii orln autodotare a două 
orese El a unei mașini ebeclale neu
tru un atelier. ti~ 
colectiv a acestei 
desprins Ideea că

Din discutarea In 
propuneri s-a 

desprfaa Ideea că pffar auto- 
dptare poate fi moderniza'. In- 
trenul proCcvi ’.tehnologic dîn atelie
rul respectiv., Fțpctlflcate fa prâc- 
tScă. soluțiile stabilite s!-au arătat 
eficacitatea materială, pe această cale 
eeonoml,s!ndu-se înseninate resurse 
valutare sl reallzlndu-se apreciabile 
sporuri de producție. Consiliul oa
menilor munci! de Ia Grupul tie uzi
ne pentru construcția de marini din 
Reșița a elaborat măsuri cuprinză
toare șl concrete fa vederea moder
nizării unor produse aSa-zlae ,.cln- 
Bice“ din producția uzinei de eld. 
brofliariî unor secții de produse de 
Serie, realizării a zeci de produse noi 
după concepție proprie. Iar consi
liul oamenilor muncii de ta Centrala 
industrială de aluminiu din Slatina 
6-a preocupat îndeaproape de Inte
grarea tmor nctivltăti funcționale ale 
centratei, cu precădere In domeniile 
dezvoltare-lnvesiltU. favătAmfal pro
fesional ai tehnic, economic sl finan
ciar, aprovizionare si desfacere, ur
mărind conducerea unitară sl efi
cientă a producției atit fie ansamblu, 
rit sl In toate unitățile componente.

Este șl firesc ea aceste or
gane de conducere colectivă să 
obîîiifi rezultate bune in activitatea 
economică. a& conducă cu compe
tentă treburile întreprinderilor sl 
centralelor, oricit de dificile sl com
plexe ar fi ele. în cadrul lor m asi
gură o mal temeinică fundamentare 
a hotăririlor, brln confruntarea opi
niilor sl fructificarea experienței 
factorilor de răspundere, a specia
liștilor din diferite compartimente 
a!e unităților, ca si a maselor de oa
meni al muncii care participă prin 
reprezentanții lor aleși fa adoptarea 
deciziilor. Datorită faptului că din 
organele de conducere colectivă fac 
parte stît eadre de conducere din 
unitatea respectivă, cit și oameni din 
„miezul" producției — de fa furnal, 
de la struna sau războiul de tesat 
— Prin ■ activitatea comitetelor si 
coMlîllior oamenilor muncii se asi
gură împletirea concepției generale 
de a conduce treburile unei între
prinderi mu centrale cu experiența 
al. Inițiativa celor care lucrează no- 
mliîocit in nroduștie. Prin dezbaterea 
fa colectiv a problemelor, matore se 
alfaifie la sițuațfa deosebit de favo
rabilă că hotărîrile luate exprimă 
opinia generală a colectivului, a nin
sei de oameni ai muflcli. oferit ga
ranția sigură că ele vor fi îndepli
nite eu succes prin aoortui tuturor 
muncitorilor, inslnerilor. economiști
lor si tehnicienilor.

îh exercitarea conducerii colective. 
Potrivit atribuțiilor conferite de leffe. 
Interesul brimordlal nu trebuie s& 
fie acela de a obține, cu orllelul dez
baterilor core au loc o aprobare au
tomata a unei anumite măsuri sati 
rotații, el înfățișarea liberă, sincerii 
sl deschisă a punctelor de vedere, 
ehlar contradictorii, care analizează 
sl din Mte unghiuri nrobieme’e dis
cutate. capabile ®ă ofere o multitu
dine de variante, dta care rt se a- 
leaoă cea ludidoasă. optimă. în acest 
context nu pot fi socotite altfel decit 
anacronice sl dăunătoare practicile 
ce mal persista In activitatea unor 
comitete sl consilii ale oamenilor 
muncii. In ședințele cărora directorii 
sau alte cadre cu funcții de răspun
dere nu tin seama de opiniile colec
tivului. exprimate de reprezentanții 
oamenilor muncii in aceste organe 
de conducere colectivă isl arogă 
dreotui de n hotărî singure in pro
blemele de maximă Importantă pen
tru viata unltatil. La fel de dăunător 
este s! făptui că in unele Intreprtn» 
dori. Pe unele șantiere. Se Iau de
cizii in probleme Importante fără a 
fi dezbătute fa comitetele oamenilor 
muncii.

Pe bună dreptate, asemenea ten
dințe sl oradiei sini asoni criticate 
de către partidul nostru, iar acolo 
unde se man!fe«tfL trebuie să se ta 
măsuri prompte si eficiente pentru a 
reda forța sl vigoarea necesare afir
mării plenare a principiului condu-

ceri! colective. Secretarii comitete
lor de partid, care fac parte din co
mitetele 81 din consiliile oamenilor 
muncii, au datoria do n veghea ca 
organele de conducere colectivă din 
Întreprinderi si centrala ®&-sl exer
cite din olta atribuțiile cu care au 
fost Investite, far climatul In care Isl 
desfășoară ele activitatea aă nu" fie 
viciat de practici si mentalități 
ătrălne spiritului legii O grijă deo
sebită Irebuie acordată fa fiecare 
întreprindere opiniilor reprezentanți
lor oamenilor muncii din componenta 
organelor colective de conducere. 
Ca purtători de cuvint al celor care 
le-au Încredințat mandatul să-l re
prezinte fa comitetele sl consiliile oa
menilor muncii, el trebuie să-sl afir
me cu putere si răspundere punctele 
de vedere atunci clnd se ta o decizie; 
totodată, el sfat acela care explică 
muncitorilor !n rindul cărora lucrează 
sensul si Însemnătatea măsurilor 
luate, aslgurindu-se astfel acea legă
tură tainică Intre muncitori si orga
nul de conducere colectivă, care, de 
flecare dată, duce la obținerea unor 
bune rezultate In producție.

Așa cum practica dovedește, unele ___ .... ____ ________ __
comitete ale oamenilor muncii sein- viața unităților socialiste numai dacă

cil. care le < 
creta și reală_ ______ .......
ilClpn direct la stabilirea celor mal 
potrivite măsuri In vederea îndepli
nirii Sarcinilor de plan, dezvoltării e- 
eopomlco sl sociale a întreprinderilor 
in care lucrează. Exercitarea atribu
țiilor largi cu care adunările generale 
au fast Investite, prin puterea leali, 
este nemijlocit legată de crearea ca
drului favorabil dezbaterilor respon
sabile si constructive, fa spirit critic 
El autocritic, a tuturor aspectelor — 
pozitive și negative — care privesc 
activitatea generală a uuităill econo
mice, munca desfășurata de comite
tele si consiliile oamenilor muncii. 
Prin dreptul (le .control asupra orga
nelor de conducere. Inclusiv drep
tul de a eonsidera en nesatisfăcătoa- 
re activitatea acestora, adunarea ge
nerala constituie unul dintre cole 
mal fertile terenuri centrii afirma
rea rolului conducător al clasei mun
citoare. o expresie vie. concreta a a- 
dlnclrll democratismului nostru co
dai 1st. J

Viata arată că adunările generale 
își pol dovedi din plin autoritatea Si 
roiul lor bine conturat prin lege în 

țrunesc la timp, dezbat probleme Im- hoTăWrite "mate șrpfâpiine'rile‘“o^âe- H 
portante. ; <țar — ' Pinii la, urmă ’-7 '. /pilor ?munell sfat finalizate sistema- J 
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elaborata nu alnt aplicate onor- ale ăamenllor muncii, de o cer
ta valoare, nu-și gfeesc o au
diență șl o valorificare cores
punzătoare. Aplicarea proouherilo- 
formutalc de oamenii muncii : pen
tru îmbunătățirea activității de pro
ducție. a condițiilor de lucru si de 
trai trebuie eă albă loc ta terme
nele prevăzute : numai nsa. munci
torul care u făcut o propunere, con
vins fiind de utilitatea ei si Însuși
tă <10 adunarea generală, poale do- 
blndl din plin eontlmentul fertil al 
participării ta decizie, ta efortul ge
neral Pentru bunul mere al trebu
rilor unitatll fa care lucrează.

Potrivit atribuțiilor si răspunderi
lor pe care le au. adunările generale, 
comitetele șl consiliile oamenilor 
muncii !șl exercita fa condi
ții tot mal bune 
conferite de lege, reusesc 
ducă cu tot mai multă 
activitatea economică, 
cura s-a arătat sl la 
pe tară a cadrelor 
cere din întreprinderi șl ___ ____
duștriale sl de construcții, mal tre
buie deuuso eforturi pentru perfec
ționarea munci! de conducere co
lectivă. îmbunătățirea activității de 
conducere colectivă In întreprinderi 
șl centrale presupune spirit de Ini
țiativa și răspundere, un înalt simț 
organizatoric fa rezolvarea proble
melor, fa înlăturarea deficientelor 
caro se manifestă încă în activitatea 
economică, mai multă receptivitate 
fală de propunerile specialiștilor, ale 
muncitorilor, Inginerilor și tehnicie
nilor, mal multă încredere in forțe
le și capacitatea lor de creație. Efi
cienta conducerii colective este dove
dita de gradul de îndeplinire o tutu
ror «irclnllor cantitative si calitative 
Me pionului sl. tocmai de aceea, or
ganismele create In acest scop tre
buie .ta-și afirme pretullndenL din 
plin, forța șl capacitatea lor in viața 
unităților economice.

t:lc și la termen In nroduclle 
șl. nu InUmplâtor. problemele se 
perindă de la o ședință ta alta, efi
cienta conducerii colective fiind mult 
diminuată. înlăturarea efectivă a de
ficientelor fiind teralvemată. De 
clțlva ani, ta Combinata] de îngrășă
minte chimice din Țr. Măgurele șl 
Combinata! chimic din Rm. VRcea. 
bunăoară, perstelă aceleași neaiun- 
eur! — defecțiuni mecanice, o cali
ficare scăzută a unor lucrători ș.n.- . 
— care «e concretizează fa rtereaii- 
zarea Integrală a indicatorilor do olan 
la o serie <îe produse. în ultimă 
ștâhta, asemenea deficienta Isl 
originea și In felul in rare aste 
tale? raportai Intre conducerea 
lectlvă ș! răspunderea personală, 
tărlriie luate în colectiv rtefiind ... 
totdeauna Insolite de precizarea res
ponsabilităților In realizarea lor. Or. 
conducerea colectivă nu se rezumă la 
dezbaterea colectivă a brobiemelo” sl 
adoptarea colectivă a deciziilor. Ca
pacitatea crescută de decizie trebuia 
eă se Îmbine cu întărirea rtanirKle- 
ril personale a fiecărui membru al 
colectivului de conducere fa îndepli
nirea sarcinilor ce II eînt repartiza
te. în aeeasta rezidă, de altfel, in 
mare măsură. eficiența conducerii 
colective In întreprinderi si cen
trale.

O prezenta cil total deosebită mar
chează in unitățile noastre socialiste 
adunările sencrale ale oamenilor 
muncii, formă superioară a conduce
rii colective, forul prin care 
manelioare, masele de 
muncii participă, în mod organizat, 
la conducerea aellvîlMli economlco- 
soeîale, fa dezbaterea sl solutionarea 
problemelor legate de îndeplinirea 
programelor de producție; exercită 
controlul, asupra organelnr de con
ducere; în toate nnltatllo. muncitorii 
au primit cu InsutloUro ri enturiasm 
statuarea adunărilor oamenilor mun-

In- 
au 
în- 
co- 
ho- 
în-

clasa
oameni ai

V

■i

k

oferă posibil llatea ccm- 
Lă de a contribui si nar-

oamenl 
fa con 

prerogativele 
... s.ă con-
competentă 
Dar. așa
Conferința 

de condu- 
centale In-

la c.e.i.l|iaș| Mobilă modernă!
I33’3.'.’3' ? 33v-\\ . 3lBBB333':3 3'.’','

multifuncțională
Colectivele de muncă din ca

drul C.E.i.Ii. Iași au încheiat 
primele patru iun! ale anului cu 
o depășire a producției globale 
In valoare de 2 milioane lei șl 
cu o producție marfă peste pion 
echivalenta cu 170 garnituri de 
mobilă corp. 20 garnituri de mo
bilă stil șl 5OTO scaune curbate 
convenționale. Au fost depășite, 
de asemenea, sarcinile la export.

De la tovarășul inginer Petru 
Necula, dlro-torul general ol 
C.E.I.L-Iașl. am aflat că cerin
țele pentru mobila realizată ta 
Iași, șl Vaslui sfat din ce In ce 
mal mari atit P‘«itru piața In
ternă. cît și pentru export.

— Pentru a satisface aceste 
cerințe — ne spune Interiocuto- 

. nil — ne străduim nu numai să 
aiwrim producția, el șl s-o di
versificăm. să creăm noi tipuri 
de mobila modernă, multifunc
țională Printre cele mal nnl 
garnituri, se numără cea denu
mita „Farmec" executată la fa
brica din Vaslui. Ea se compune 
dlnlr-un dulap combinat cu o 
serie de Instalați! electrice pen
tru Iluminat noaptea, un divan 
(sau eanașea. după preferințele 
cumpărătorului), o masă, natru

scaune șl o baneheta. Toate a- 
eeste piese sfnt bine proportion 
note și pot mobila cu gust orice 
cameră Finisajul este din fur
nir de nuc.

în cadrul combinatului ieșean 
se lucrează, de asemenea, garni
turi pentru holuri „IM 102* 
(compuse dlnțr-o canapea, două 
fotolii, două banchete șl © mă
suță), mobilă pentru un bar 
compusa din canapea, două fo
tolii șl o măsuță, (cu furnire de 
nuc șl mahon). precum șl dula
puri combinate de cite șase cor
puri denumite ...Camelia", fini
sate cu furnire exotice

De pe acum, constructorii de 
mobilă din Iași și Vaslui pregă
tesc noi sortimente pentru anul 
viitor în atelierul de prototi
puri. condus de mețteru! Aurel 
Cofacaru. ge pregătesc peste 100 
piese nnl de mobilă pentru dife
rite garnituri sau separat, La 
realizarea lor se vor folos! tot 
mal mult masele plastice ca în
locuitoare de butoane, sertare, 
bare șl altele.

Manole CORCACI 
corespondentul „Sclnteii* '

f
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Drum închis |
tnlr-una din nopțile trecute. 1 

sergentul major Teodor Clmpea- I 
nu de la miliția prafului Turda ■
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a semnalat oprirea pentru con
trol a unui duto-Jurgon. Spre 
surprinderea lui Intâ. șoferul a 
apăsat pe accelerator si a dispă
rut In beznă. De îndată, lucrăto
rul de miliție a pornit după el 
ji l-a a}unz din urmă. Vdrlnd câ 
nu mai are încotro, șoferul loan 
Maier djn Aiud (AIM a mărtu
risit cd nu a oprit intrucit con
sumase băuturi alcoolice. Se tre- 
rise. după cum se vede. lg„. rea
litate. Cu toate acestea, nici 
acum nu era Insă convins că nu 
va mai găsi o partită de scă
pare. în consecință, a Încercat 
sâ obțină „cale liberă’ printr-o 
„atentle" propusă lucrătorului 
de miliție. Bineînțeles, tentativa 
a fost ferm respinsă. De prisos 
să mal spunem că. tlrăduindu-se 
să forțeze astfel ieșirea din im- I 
pas. I. M. n-a făcut deci' să-și 
închidă pentru și mai multă vre- I 

■ me calea. I

Tragedia 
unei farse

Constantin Peiu. strungar la 
I.I.L. „Rarăul* din Cimpulung;. 
Moldovenesc, este, se pare, o 
fire... glumeață. Numai că .glu
mele” sale depășesc limitele ad
misibile. Ca șl in cazul pe care 
vi-1 relatăm. Lucrind In sehitn- . 
bul de noapte, ei l-n surprins pe 
colegul său Leontc Macovei 
dormltlnd. Atunci vrind sfi-1 
facă o farsă. C.P. a luat o hîrtle 
pe care n aprins-o și a așezat-o 
la picioarele celui ce moțăia. 
Urmarea 7 Hainele acestuia. îm
bibate cu diferiți carburanți și 
lubriflanțJ. s-au aprins imediat 
Numai printr-o minune L. M. a 
scăpai cu viată, dar a rămas cu 
incapacitate de muncă per
manentă. Deferii instanței de. 
judecată. C. P. va suporta acum 
consecințele prevăzute de lege.

Evoluția condițiilor meteorologice 
din ultimele două gflplamln,!, carac
terizate prin ploi abundente însoțite 
de o scădere a temperaturii, a de
terminat In majoritatea județelor o 
Încetinire tn desfășurarea lucrărilor 
agricole. Deși însămlnțărfle au în
ceput foarte devreme. In unele zone 
această lucrare nu a fost încheiată 
In cooperativele agricole mal stat de 
Ineămfnțat 135 CO9 ha cu porumb. 
Iată de ce, în perioada Imediat ur
mătoare, activitatea trebuie să se 
reia cu toată Intensitatea. Care slnt 
lucrările de maximă urgență, ta ca 
condiții trebuie executate stat pro
bleme pe care specialiștii din pro
ducție trebuie să și le stabilească ta 
funcție de condițiile concrete clln- 
tr-un loc sau altuL

Fără Intenția de a elabora- niște 
măsuri general valabile. In ședința 
de analiză care a avut loc vineri la 
Ministerul Agriculturii. Industriei 
Alimentare sl Anelor, specialiști din 
sectorul do cercetare au făcut preci
zări In legătură cu lucrările agri
cole de sezon.

Ploile care au căzut In toată tara 
în cantități însemnate nu contribuit 
la refacerea rezervei de apă din 
soi. Inclusiv în Dobrogea șl estul 
Bărăganului, undo’ deficitul de umi
ditate din primăvară a fost mal ac
centuat. Ca urmare, au fost create, 
pretutindeni, condiții optime de ve
getație a culturilor S-o făcut
preeierea ■ că rezerva acumulată in 
sol este suficientă pentru a acoperi 
necesarul de apă pentru culturile ti- 
gricole pînă la 13—20 iunie.

Condițiile climatice favorabile tre
buie folosite din plin pentru a obți
ne recolte cit mal mart în acest 
sena vom reda părerile specialiști
lor așa rum nu f«wt exprimate tn șe
dința de vineri de la minister.

Timpul nefavorabil din ultima aăp- 
tfiminfl b împiedicat cel mai miiit 
desfășurarea lucrărilor din legumi
cultura. sector unde lucrările slnt In- 
Urzlutc. Plnă fn prezent in sectorul 
de stat al agriculturi! Ia plantări de 
legume ta clmp s-au realizat 78 ta 
sută din prevederi sl numai 62 la 
sută In cooperativele agricole. Pan-

a-

De la chei

tru această perioadă, arăta tov. 
Victor Oros, directorul Institutu
lui de cercetări pentru leauml- 
culturâ .șl flodcultiiril. se Im
pun măsuri de protejare a răsaduri
lor Împotriva umidității- provenite 
atlt din precipitații, dt și din in
filtrații, aerisirea lor puternică pînă 
la plantare șl efectuarea stropirilor 
preventive. Imediat ce terenul per
mite trebuie să ®e treacă 1a planta
tul legumelor. Plantatul răsadurilor 
do tomate care s-au alungit trebuie 
să se facă in cuiburi prin culcarea 
tulpinii pe rind. Pentru grăbirea lu- 
crilritor. ta plantatul răsadurilor de 
tomate, ardei șl vinete nenlunglte 
este Indicată folosirea Intensă a ma
șinilor. O atenție deosebită trebuia 
acordată răririi legumelor rădădnoa- 
se șl cepeL Această operație trebuie 
să albă un caracter definitiv șl să 
se facă la distanțele stabilite pentru 
flecare cultură. în multe tocuri nu 
se folosesc toate mijloacele de com
batere a bolilor șl dăunătorilor, în
deosebi la culturile semtfieerc de 
legume. începi nd cu acest an e-au 
asigurat o serie de pesticide pol, ca 
xlnebul, foarte bune InJocultoare ale 
sulfatului de cupru și de mare ran
dament. Dar unele organe agricole 
județene, ca cele din județele Ti
miș, Vrancea șf altele, manifestă re
ținere In foîcMiirca lor.

Cele mal ' muri eforturi trebuie 
depusa, ta aceste zile, ta vederea 
grăbirii lucrărilor la culturile de 
cimp. în unele locuri se constata 
Infestări foarte puternice de buru
ieni. acestea dezvolUndu-se chiar 
mal repede dedt culturile, lată de 
ce conducerile unităților agricole, 
specialiștii din urtltățl trebuie ®ă 
acorde maximum de atenție organi
zării muncii ta flecare unitate agri
colă. în'nidt culturile prășlloare se 
lucrează fa acord global, flecare co
operator trebuie oă cunoască parce
la de care răspunde șl pe care ae 
execută, lucrările de Întreținere, res
pect J nd normele de calitate stabi
lite ta Încheierea [angajamentelor. 
Doșl Insămințârile s-au tăcut mal 
devreme, Iar vegetația este foarte 
avansată, lucrările de întreținere se

desfășoară în ritm
Plită la 3 mal, prima prașilfi 
conică la porumb

nesaț Isfăcă tor. 
me- 

0-a efectuat p*s 
numai 5 la sulă din suprafața cul
tivată la întreprinderile agricole de 
edat șl 6 la sută in cooperativele n- 
grlcole. Iar prLma prașllâ manuală 
6-a executat In proporție de 2 la 
sută in I.A.S. și 5 ta sulă in coope
rativele agricole de producție. Efec
tuarea prașllelor în cel mai ecurt 
timp se Impune cu atlt mal mult 
cu cit planul de lerblddări nu s-n 
realizat Integral.

Pentru fiecare unitate agricolă șl 
pentru întreaga economie națională 
are o mare însemnătate încheierea • 
Jn cel mal scurt timp a însămlnțărl- 
lor j>e toate suprafețele prevăzute. 
Această problemă a constituit de alt
fel șl principala direcție In care e-au 
desfășurat lucrările teleconferinlei de 
vineri seara, care a avut Ioc la Mi
nisterul Agriculturii. Industria! Ali
mentare șl Apelor. La data de 5 mal 
din totalul suprafețelor prevăzute a 
«se Insămința cu culturi de primăvară, 
la Întreprinderile agricole de «tat se 
realizase S2 la sută, tar la cooperati
vele agricole M la gută Tată, defalcat 
pe culturi, ce reprezintă cele 10 nro- 
centa’inercallzate încă In rectorul 
coopera List al agriculturii : floarea- 
eoarelul — 97 la «ută din suprafața 
planificată, porumbul — 93 la sulă, 
cartofi <țe toamnă — 91 „ In sută, sfe
cla de zahăr — t>3 In gută, fasolea — 
71 la sută, sola — “S3 la sută, orezul 
— 19 1a sută etc. Numai la 'porumb, 
bunăoară, cele 7 procente pereailzate 
Înseamnă de fapt 135 000 de hec
tare. în unele județe, unde su
prafețele rreinsămințata cu porumb 
slnt foarte mari : Iași — 24 510 ha, 
Suceava — 21 000 ha. Botoșani — 
20 EMO ha. Neamț — 17 5®0 ha. trebuie 
să fie acorde toată atenția Încheie
rii In cel mal scurt timp a acestei 
lucrări. In legătură cu realizarea ci
frelor cuprinse In planurile de pro
ducție alo cooperativelor agricole 
se constată o eerie de neajunsuri. In 
unde. Județe, direcțiile agricole Ju- 
dețene manifestă tendința de a nu 
realiza Integral cifrele etabllite prin 
planul de stat la o serie de

culturi Importanță
pentru economia națională : sfeclă 
de zahăr, tutun, legume, soia șl al
tele. în această siîuattfl slnt județele 
Vrancea. Argeș. Tulcea, Covasna. 
Brașov. Dîmbovița. Buzău. Alba, A- 
rad etc. Acesta culturi rămase neln- 
Rămlntaie. deși ne plan județean re
prezintă puțin, pe toată tara insă, ele 
însumează mii de hectare de flecare 
cultură, fapt ce poate crea greutăți 
In bunn aprovizionare a populației și 
a industriei. MaJ mult, in unele ju
dețe, ca Argeș. Blstrlța-Năsăud. 
Buzău, Dolj. Maramureș șl altele, 
Însemnate suprafețe de teren ara
bil cuprtaEe intre 1 009—2 0OT de hec
tare nu mal figurează ta situațiile 
rdaUstlce ale direcțiilor agricole ju
dețene. O cifră ore ministerul, cu to
tul altceva prezintă direcția agri
colă. motiv de a tastlfica nereallza- 
rea Planului la Insămîntarea dife
ritelor culturL RczuILă că in sectorul 
evidente! fundare trebuie să se facă 
ordine riguroasă. Nu ®e poale ca. de 
In o campanie agricolă Ia alta, rail 
do hectare de pămlnt să anară șl ®ă 
dispară. Nu se poate admlie nici □ 
diminuare a suprafețelor stabilite 
prin planul de stat peniru tasămin- 
i.-iroa lor cu diferite culturi, flecare 
fiind importantă pentru economia 
națională. în acest sens, organele 
agricole județene ou obligația să- la 
măsuri pentru a Identifica șl Insă- 
mlnta toate suprafețele existente 
de-a lungul căilor de acces. In tu
rul sectoarelor zootehnice sau tere
nurile care nu au putut 15 lucrate 
In primăvară, acordlndu-se prioritate 
acelor culturi la care nu s-a realizat 
planul.

tatrudt previziunile meteorologice 
pentru zilele următoare, deși prevăd 
o îmbunătățire a timpului, nu ex
clud posibilitatea unor aversa Ideale, 
aste necesar ca ta fiecare unitate 
agricolă consilllie de conducere și 
soerlnllștli ®ă se preocupe de orga
nizarea temeinică a muncii, astfel ca 
flecare zi șl oră bună de lucru să 
poată fi folosită dt mal Intern la 
executarea lucrărilor agricole.

Aurel PAPADIUC
ii

duble
sub cheie!

Defi dator, prin atribuțiile . 
talc, ii ia toate măsurile de secu
ritate pentru bunurile ce le avea I 
In păstrare, Vaslle Ambruș, ca
sier la ocolul slide Roman, obiJ- . I 
nuia, nu o dată. să lase clicile 
de la caza de. baril pe unde ni-, I 
merea, la vederea ti la tndeml- i 
na oricui. Cunorcindu-i meteah
na, talerul Voslle Jcscu. da la | 
aceeași unitate, fin complicitate 
cu frații Martin și Petru But- 
naru. tot din Roman, au luai 
mulajul cheilor ji du .confecția-. ' 
nat după cl alte chei Ano!. ctr.d 
In oua de bani a fost adusă 
suma de ISSCdO de lei (salariile 
pa luna aprilie ale lucrătorilor 
de la o-colul silric) au dat lovi
tura, sunrâglnd toii banii.1 O lo
vitură aproape fără urme. Șl 
totuși, organele județene de mi
liție fi procuratură. găsind in
tr-un timp record „cheia* cuve
nită, au reușit tă-l Identifice pe 
făptași și tă readucă in casa de 
bani întreaga sumă. Acum, toți 
cei in cauză se află sub... chele. 
In așteptarea pedepsei ce li se 
cuvine.

I

fc V
Pil OG HAMUL 1

E.iS Gimnastica pentru totL n
9,» Cravatele roșii. . ,.;_i

„ 10.M Viate salului.
■ 1,1,19 Sfl înțelegem muzica viciu 

de emisiuni''de educație mu- ' 
zicală prezentat de Leonard | 
Bernstein.

. 1Î.C0 Do strajă patriei.
19,33 Emisiune ta limba maghiară. , 
14,S3 Telesport a Clc'lnrn : „Cursa

■ PăcR” (HerUn-Ih-aga-Varșo- 
vla). Aspecte înregistrate din 
primele etape. Comentator: 
nrlstactie Nauin • Marele 
Premiu 
pentru 
plloților de formula L Trans
misiune de la Madrid.

televiziunii. Dirijor Ludovic 
Bad.’ Prezintă Radu Ohecîu.

S3,5.-5 Săptamlna culturală bucu- 
reșteanfl

M.C-3 Agenda
5.1,13 Seară de romanic cu Mia 

Bartra. Maria Vțlăuescu. Maria
na Bălănescu; Nlcolae Secă- 
rcarra, Octavian Huleau șl 

; | Viorel Dlaconescj. . .
j L 21.49 Din lumea șUlnțel.
- r SLOT Irtlm. ,sortai :' „Invadatorii* 
4 â ;-(re)uare).' , ...... ,j A jlA. j , ; ;’ •

cinema
de automobilism 

criteriul mondial al

Pe pășunea 
cu aldrin

Acum dteva ■ zile, cirezile do 
vjte ale fermei nr. 8 de la I.A.S. 
Dealul Ocnei (Sibiu) au fost în
dreptate către parcela de pășu
na! denumită Dres, pe care se
cara masă verde crescuse mal 
frumoasă ca oriunde. La scurt 
timp după pășunat Insă. 18 ani
male au trebuit să fie sacrificate. 
Din ce cauză ? Pe o suprafață 
de 2®9 mp din parcela Dres au 
fost Identificate Importante can
tități de lnsectofunglclde — 
aldrin șl Undaiox — ajunse acolo 
din dispoziția magazinerului 
Mihail Schneider, care făcuse 
„curat” In magazia de materiale, 
în prezent, cazul se află In cer
cetarea orgonelor de resort post-, 
tru stabilirea răspunderilor ce 
revin celor vlnovnți de această 
crasă neglijență. Totodată, s-a 
dispus ca In toate unitățile a- 
gricole din județ să se verifice 
amănunțit condițiile In care slnt 
depozitate și manipulata mate
rialele toxice. La dv. ce atenție 
se acordă aeestel probleme ?

Zboruri 
salvatoare

din 
lor

Pltofii stafiei Avlasan 
Baia Mare, prin iborurUe 
operative, uneori întreprins* !n 
condiții meteorologice potrivni
ce. aduc o contribuție pre
țioasă la salvarea unor idcfi 
omenești. Dovedind o înaltă 
măiestrie de sbor șl curai, el au 
reușit să efectueze. în acest an, 
peste 350 de aterizări si să 
transporte peste ko de linge 
dătător de viată, o însemnată 
cantitate de medicamente. De 
asemenea, el au transportat 
peste 130 de bolnaci din diferite 
localități maramureșene către 
unitățile spitalicești din Baia 
Mare. CluL Tg. Mureș pentru 
intervenții urgente. Totodată. In 
această perioadă, in circa I® 
calltâd din iudetul Maramureș. 
au fost amenaiate. prin munca 
patriotică a cetățenilor, terenuri 
de aterizare fi decolare penlru 
avioanele AviasanuluL

Rubricd redactata de i
Gheorqhe DAVId 
Gheorqhe POPESCU 
șl corespondenții „Scânteii"
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13.10 Postmeridian.
17,03 Fotbal : Sportul Studențesc— 

Progresul București. Transml- 
Hlune directă de la Stadionul 
Republicii.

r.~...................
năre ta mare 
Jocuri populare din 
Constanta

te.SD 1051 de seri : Botele sl 
„Trofeul indian*.

19,33 Tetejumal
ÎO.OO Reportajul alp:ăm!n!L 

fereastra mea*. în

ia,M Vetre folclorice. De la Du
năre la mare — dnteco și 

Județul
Lotek :

„De la 
__  orașul (

Brașov, Intr-un cartier nou. 
»,Î0 lașul.- pe adresa dumnea

voastră. Emisiune de varietăți 
realizata Ia Teatrul National 
„Vaslle Aiecsandrl*. Palatul 
Culturii șl „Boita Rece*.
Telejurnal.
PROGRAMUL II
Promenada duminicală, 
închiderea emisiunii de prfnz. 
Deschiderea emisiunii de sea
ră. Capodopere uitate. Sere
nada tir. i tn Re major opus 
11 de Brahma. Interpretează 
Orchestra de studio a Ratlio-

22,50

12,33 
13,C0 
M.C0

,v

(Urmare din pag. I)

• Silvia : FESTIVAL - 9; U,1B; 
■i&33; ia: 18,30: 11.o 15 fete șl un marinar : VICTO
RIA - 9; 11,13; ia,»:. 19;
03,43. .
a Toamna Cheyennllor : 
CEAFARUL — 9;: 15,3»; 18; 
BUCUREȘTI — 8.45: 11.43; 
17,45; 30.43.
a Doamna șl vagabondul :

.LA — 8; 11.15: 13,»; ifl.13: 19,30; H. a Aita-xeara dansMn tn familie a 
PATRIA - 10; 12,30: 15; 17,45;
JS^3, FAVORIT - 9.1.5; 11.»; 13.43; 
1-3; 1B.13; 5-5.53. CAPITOL - I; 11.»: 
13,43; W; 31.
a Serala : *
a Ultimul uomicii. 
FEROVIAR - B.»: 
LT.M: 51, MODERN 
1»J: 18; 18.13: ».».
a Pentru ol re lube.se : LUMINA
- »; 11; 13.13: 13.43: 10: ».S3. LIRA
- ia.»: ta
• Preria : EXCELSIOR -
11J.5: 13.45; 16; 18,13: M.ES. 
DIA - 9; 11,18; '
33,43, GLORIA - 9 
1B.1B: 30J3.

LU- 
19, H), 
1WJ;

SCA-

CAPITOI. — 13.M. 
domiciliu cunoscut : 

: n: 13,30; 10; 
6; 1,1,13;

0,13; 
MELO- 

_ : i wa;
: 11.13: 13.30: 13:
1X30: 1®:

FLA-e Poloneza do Oghlnxld :
CĂRA - 1340: 13: 1'3.13.
a Marea dragoste : CENTRAL —
8.U: ti,®»: 113.45;, io: ib.is: h,m,
FLOREASCA - 15.10: 1B: ----

11.18: u.ro

a Marea oragos
6.15: 1140; U.a 
FLOREASCA -

e:MIORIȚA 
18,15: 250.30.
• Felix șl OtlILa :s

ra.is, 
: IS;

buzwh

Mal mulțl cititori au adresat în 
ultimul timp redacției întrebări tn 
legătură cu condițiile legala In care 
se poate cumula pensia cu salariul. 
La (solicitarea noastră. Iov. Bucur 
Nano, șef do serviciu In Direcția ge
nerală de asigurări sociale și penali 
din Ministerul Muncii, tace un șir 
de precizărj In acest sens.

După cum se știe, potelvlt Legii 
27/1&M privind pensltla de asigurări 
sociale do stat si penala suplimen
tară (republicată), plata pensiei se 
suspendă pe timpul cit pensionarii 
lucrează In baza unul contract de 
muncă. Exista totuși unele situații, 
determinate de îego. In care pensio
narii menținuți sau reîncadrați în 
muncă primesc, ne lingă (salariu, fie 
o parte din pensia, fie pensia Inte
grală

Pensionarii cu pensii Integrale 
pentru limită de virată (25 ani băr
bații șl 30 ani femeile), caro au Îm
plinit vlrsta de 62 an] (bărbați!) șl 
57 ani (femeile), sfriel necesari uni
tăților, pot fi menținuți sau reîn
cadrați în muncă In funcții admise la IWi mill MaoMaiai i

i

is, M; 19. VOLGA — B: IX»; 18; 
IB.», TOMIS - 9; is,»: J0: 19,». 
a Evadare din Planeta nialmuțe- 
ior : GRIV1TA - 9: 11.13: 13,»; 18; 
18,13; 50,30, AURORA - 9; 11,13; 
13,»; 14,45; 18; »,13, MMUttA — 
9: 11,13; 13J10); 16; 18.19: M.30.
a Ilel, puștlnle 1 : TIMPURI NOI
— o—18,33 !n continuare.
a Program de documentaro : TIM
PURI NOI-.— 50.13. ■ :■
• Mary Poppins : BUCEGI—<10: 

^48:sl^o-ag,®r-TiA'
Copacabana — 16; IS, Povestea lui 
Glenn MUIer - SMO : CINEMATE
CA (sala Union).
s Cercurile dragostei : CltîNGAȘI
— îs,»: i«: 53,15.
a Atllo, domnule Chips I : ARTA
— 18: 19.33.
a Tată cu de-a sila : DRUMUL 

j&ARH — 13,»; 17,43; K.
a Program de desene animate : 
DOINA — 9: 19,13; 11, M: 1X43.
o Micul scUldMor : DOINA — 
13,45: 10: 18,13; S9,K.
a Puterea șl Adevărul : LARO- 
MET - 15.30: 19.
o Love Story : DACIA — 0; 11.18; 
13,»; 18; 19,13: 3940.a N’u-ml place ziua de luni : 
n.-.TUr.A — 1340; 17,4,3: .53.
a Steaua Sudului : FERENTARI
— 13.®: 17,43: 38.a Pădurea pierduta i MOȘILOR
— 1B.S3: 17.43: 30.
a Osceola s PACEA — 13.43;
i«: sa• Locotenentul Dullltt : MUNCA
— 15.®: 19: 33.18.a Tată do duminică : COSMOS
— 15.33: 18: K.13.a Sacco șl Vanzetti : RAHOVA — 
IS,®:. 10: s©4».a Cortul roșu : PROGRESUL — 
15.33:19

teatre
«a RadJoteleytzlunea romană (Stu
dioul de pe snrada Nuferilor) : 
Ciclul Integral ai concertelor pen
tru vioara șl orchestră do W. A.

's,

■i

■ 3

Morarl. Solista : Dina Kdindder- 
tuann (R. P. Bulgaria). Dirijor : 
Emanuel Elcnescu — W. .
a Opera Romărta : Motanul tncâl- 
|at ■— 11; Don Qujjolie — 19,33. 
a Teatrul tic opereta : So mărita 
fetele — 13,33; Contele do Luxem
burg — 19,3a.
a Teatrul Național „I. L. Câra- 
gialo* (sata Comedia) : Cui l-o fri- 
ca ;de Virginia Woolf î,,— . 10,35; 
Taie, Iankc șl Cadlr — M; (sala
Studio) : 84 nu-|l fad prlvMle cu' ,lnt’ 

■ ficarA — 10.M; Jocul de-a vacanța i AS0 J|t ' 
.R U. 2®. i

a Teatrul „Luda ' Sturdza Du- 
laiidra* (sala din tul. Schitu Mfl- 
gureanu) : nediaJ susținut de .or
chestra „Sfinx* — 19; Leonee șl 
l.enâ — ÎSS; (sala Studio) : Iubire 
pentru Iubire — M.
a Teatrul do Comedie : Nlcnle — 
1C.M; Interesul general — M. 
a Teatrul Mic : Simfonie pentru 
nesllnul meu — 19,SL 
a Tealrul „C. I. Notlara* (sala 
Maglieru) : Adio Citările — lti; 
Buni seara, domnule Wilde — 
lî.SJ; Șl eu am fost In Arcadia — 
19,30; (sala Studio) : Vinovatul
— 35.a Teatrul Ciulești : .„Eseu — 19; 
Masori pentru măsură — 10.». 
a Teatrul „Ion Creanga* : Școala 
din Ifumuleșcl — 10: Poveste ne
terminata — 10.
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
Calea Victoriei) : O poveste cu 
cintee — 11; (sala din sir. Acade
miei) : CMuțul cocoșat — 11. 
a Teatrul evreiesc de stat : DonS 
nunți șl un divorț — 11: Pe placul 
tuturor — 19,33.
a Studioul T.A.T.C. ,J. L. Cara- 
glalo* : Teroarea șl mizeriile celui 
de-al m-lea Bddi — I£>.
a Teatrul satlrlc-muzlcaJ „C. Tă- 
naso* (sala Savoy) : Dlmblrlci — 
19,30; (sala din Calea Victorie! nr. 
171) : Șl femeile Joacă fotbal — 
1B,33.
a Teatrul de revista șl comedie 
„Ion Vasllescu" : Intr-un ceas bun
— 10; Bucureștl-varletă — 19,35. 
a Ansambiuj artistic “ 
ronțăita” : Ghiocel...
— 19.30.
a Circul. de stat : Inter-drcus 
10; 10; 19,38.

..Rapsodia 
mărgăritare

l

a-

cumuL Meserii
le si ■funcțiile tn 
care se admite 
cumulul poasiei 
cu salariul filat 
stabilite de către 
ministere. alte 
organe centrale ri 
comitetele exe
cutive a!e consi
liilor populare lu- 
detene si al mu
nicipiului Bucu
rești. Pe timpul 
cit lucrează. o?n- 
alonarll au drep
tul, să primească 
pe lingă salariu 
șl 5fl la sută din pensie, da- nu 
mal puțin de 5D0 lei. în același timp, 
el vor primi și jumătate din pensia 
suplimentară. Astfol, în situația 
unui pensionar pentru limită de 
virată, care are o pensie de asigu
rări sociale de BfiO lei și o pensio su
plimentară de UO lei. ce 66 anga
jează tntr-o funcție admisă in cu
muL va primi pe lingă salariul cu
venit pentru munca prestată. 500 Iei 
pensie de asigurări socialo (39 la 
sută din pensie ar fi fost 490 le!, deci 
Smal puțin de MO lei) ®! 70 lei pensia

'imentartL Cel penstonnțl insă eu 
cere de virală, pentru că au lu

crat In locuri de muncă cu condiUl 
deosebite, vor putea cumula pensia 
cu- salariul, dacă au vechimea ta 
muncă arătată mai sus (23 ani — 
bărbații ' și 20 uni — femeile), la 
viratele care se‘calculează prin redu- 
aerea corespunzătoare, ta condițiile 
legii, a anilor efectiv lucrați in gru- 
jhăe I mu II de muncă. Plata pen

RĂSPUNS LA

— pe Ungă wdarlu șl pensia inte
grală, (atit pensia de asigurări so
ciale, cil șl pensia suplimentară).

T'inînd seama de nevoile de cadre 
din unele sectoare ale economiei na
ționale șl pentru a folosi priceperea 
șl experiența îndelungată In produc
ție a muncitorilor eu înaltă califi
care, maiștrilor, Inginerilor șî a altor 
cadre de specialitate, caro s-au pen
sionai, legea a prevăzut posibilitatea 
ca, prin hotărirl alo Consiliului de 
Miniștri să se stabilească și alte ca
tegorii de salurlati, necesari organi
zațiilor soclallate. care pe timpul alt 
vor lucra să primească pe lingă an
teriu șl pensia în întregime. în acest 
sens, menționăm ll.C.ăl. nr. 331 pu
blicată !n Bul. Of. nr. 44 din 1 apri
lie 1971. care stabilește dreptul unor 
pensionari pentru Umilă de virată de 
a cumula salariul cu penala Integrală. 
Potrivit acestei botărțrl, pensionarii 
pentru limită de virată primesc. f>e 
lingă salariu, pensia ta întregime pe 
timpul dt lucrează ta mediu) rural 
ca salarlnțl ai unităților de produc
ție sau de prestări do servlell de 

. interes local sau 
g ale cooperației, 

precum si dacă 
stat snlariațl . ta 
fermele do pro
ducție alo între
prinderilor agri
cole de «tat ji 
stațiuni penlru 
mecanizarea a- 
grteulturll. De a- 
celeașl drepturi 
beneficiază și 
pensionarii . pen
tru limită ’ de 

a virată angajați 
ta unitățile de 

’ producție sau de 
prestări de servicii ale industrie! 
locale ®1 ale cooperației meșteșu
gărești din unele localități urbane. 
Atlt meseriile sau funcțiile, cit șl 
localitățile urbane atat stabilite — 
fa raport cu nevoile de forță de 
muncă — do către comitetele execu
tive ale consiliilor populare jude
țene, eu acordul Ministerului Mun
cii șl al Uniunii Generale a Sindi
catelor.

Dispozițiile ELC.M. nr. 334/1971 se 
aplică pensionarilor pentru Umilă de 
virată, indiferent de vechimea In 
muncă, dacă nu Împlinit viratele do 
la care unitățile pol cere pensiona
rea lor. Plata pensiilor celor caro,' 
potrivit IegU, primesc pe lingă ra- 
lariu ■ șl peatrla ta întregime, ce tace 
In continuare de către. oficiile de 
asigurări «odaie șl pensii

în scopul prevenirii unor plăti' 
necuvenite, unitățile nu obUgația 
legală să, verifice carnetul de mun
că ăl celui caro ■ solicită angajarea, 
pentru a stabili dacă este sau nu 
jțopștoaar^'<ln<caț afirmativ; să 
nunțe acest lucru oficiilor de aslgu- 

de-ta caro<«±> 
’ 'geă-.sța™» 

pentru pensionării" menținuți , sau 
reîncadrați Jn muncă de n comunica 
unllățU la «are lucrează , că au ca
litatea de pensionari șl să ‘ indica 
oficiul de asigurări sociale’ șl țtahj 
■U de undo primesc penata. Tot
odată, ’ ei trebuie să. comunice, ta 
temien de 15 zile do ,1a angajare, 
oficiului de asigurări sociale și pen
ali fa caro slnt tn plată, unitatea 
unde s-au angajat șl data de ta care

■ lucrează. Aceleași obligații Ie au și 
pensionarii urmaș!, precum șl be
neficiarii de ajutor social. Necomu- 
nlcarea ta termenul legai a încadră
rii In muncă a pensionarilor. Ih 
cazurile clnd aceasta cate obligato
rie, constitute contravenție șl s® 
sancționează cu amendă de la IOT La 
BOT lei. potrivit U.GM. nr. 2494/1SOT 
pentru stabilirea și sancționarea 
contravențiilor ta domeniul muncii 
ș! ocrotirlldr sociale.

Unitățile au datoria legală să sta- 
blieoscă și să plătească corect j>en.- 
sia cuvenită jjenstonarllor pe timpul 
dt aceștia prestează o activitate sa
lariată. Este Important de știut că 
unitățile care nu respectă dwpozl-, 
țllle legale privind cumulul pensie^ 
cu salariu! șL din această cauză, 
determină < . .
pensii sau ajutoare sociale 
venite slnt obligate să restituie lri- 
togral aceste sume către r „ 
de pensii.

ÎNTREBĂRILE

CITITORILOR

Billor pentru pensionarii. ele limită' 
de virată care primesc o jjarte din 

-Pffiudg^ătabiUtă . ta, condițiile IegU, 
m face de către unități. ! -

pentru limită de virată, pensionați 1a 
cereren unității, primesc pe lingă sa
lariu șl pensia in întregime. Astfel, 
se plătește pensia integrală pensio
narilor care sfat angajați in posturi 
cu ptaă la 1/2 normă Inclusiv, sau 
au Încheiat contracte de muncă pe 
durată detarmlpată de ptaă la 4 luni, 
tn cursul unul an calendaristic, ori 
oare lucrează ta persoane flzltsa, ' la 
cooperative agricole de producție, la ' 
cose de,ajutor reciproc. Angajarea 
pensionarilor cu «ontracte de muncă 
pe durată determinată de pînă 
4 luni Intr-un an calendaristic

de vlnjta care primesc o jjarte din 
„Pan^e,„ățablUtâ .ta. condițiile JegU,-

80 face de către unitățL
Slnt tnșă; unele situații, de excepții 

P«W«.Jn mod fixpros de k&e,!* 
care pensionarii eu ■-------

la

face numai pentru activități cu ca- 
" 1.',“ ' ..ori

pentru înlocuirea unor angajați, rare 
din diferite cauze nu lucrează, dar 
cărora, potrivit legii, 11 se menține 
contractui.de muncă. Da exemplu, 
dacă In cadrul unei unitățL două sa
lariate stat în concediu pentru ma
ternitate., srlluațlc în care 11 se men
ține contractul de muncă, unitatea 
are posibilitatea să angajeze pensio
nari care au împlinit virata de 62 ani 
(bărbații) șl 57 ani (femeile) și au o 
vechime In muncă de cel puțin 23 
ani, respectiv. 20 ani Dacă contractul 
de muncă ®a încheie .po o durată de
terminată de pînă la l luni șl eel 
In cauză nu au mai beneficiat de o 
astfel de angajare în cursul anului, 
cirvor prlnil — pe perioada angajării

racier temporar sau sezonier.

efectuarea plății unor 
neeu-

organele

fii.
£ S

■
gale. în acest cens. In urma 
cercetărilor • Întreprinse re
cent au fost stabilite io 
seamă de măsuri care au 
menirea da a da o si mal 
maro garanție pentru era
dicarea oricăror abateri de 
la spiritul si litera legii In 
activitatea organelor de 
cercetare penală sl de jus
tiția, Printre altele, 6-a sta
bilit ca. in caairile de ‘ti
trai împotriva lucrătorilor 
de miliție, cercetările 6ă se 
efectueze, de la Început, 
numai de către organele de 
procuratură. Totodată, ta 
ce privește cazul la care 
ne-am referit, s-a botărit șă 
se la măsuri de sancționare 
împotriva celor care au 
dovedit superSelnlItate ai 
au folosit procedee neper- 
mlse In rezolvarea ambelor 
dosare, abaterile cornișe 
urmlnd să Ho prelucrate cu 
Întregul aparat operativ al 
miliției, procuraturii sl lus- 
tltlel. luîndu-se măsurile 
necesare pentru a se pre
veni asemenea încălcări șl 
pentru a se asigura stricta 
respectare a legii. ’

Este de la sine înțeles că 
aceste măsuri vor avea 
efecte pozitive in preveni
rea unor eventuale cazuri 
similare, care slot intr-o 
totală contradicție cu acti
vitatea desfășurată de or- 

’ ganele noastre de miliție si 
justltle — datoare «ă ac
ționeze neabătut In spiri
tul documentelor al hoîă- 
rirtlor do partid — cu 
prestigiul dobfndlt de a- 
cestea. prin modul în câr® 
slujesc și apără legalita
tea socialistă.

legii —cădeau elucidarea împreju
rărilor legate de acest caz. 
stabilirea adevărului si a- 
pllcarea legii. Nenrocedln- 
du-ee ta acest feL s-a .a- 
juna la ffltuatla anormală 
ca lucrătorii de miliție a- 
mlntlți — care au amplifi
cat și agravat conflictul, 
care, departe de a-si face 
datoria, au , lezat el Inslsl 
ideea șl starea de legali
tate — «ă fie scoși complet 
din cauză, ca șl clnd rigo
rile legii nu ar fi valabile 
sl pentru e'„

Firește, cele două dosare 
îți vor urma cursul pînă la 
soluționarea definitivă do 
către organele de justltle. 
Tocmai de aceea — așa 
cum spuneam — nu eMe șl 
n'.d nu ar fi în Intenția 
rindurUor do- față să anti
cipeze soluțiile a căror de
finire constituie o preroga
tivă absolută "a lustlțleL 
De oltfeL In urma unor 
cercetări recent Întreprinse 
de către forurile compe
tente. ®-a creat cadrul ne
cesar In acest sens, luln- 
du-se măsurile 
zătoace — printre care șl 
punerea In libertate a lui 
Iulian Enache — pentru a 
asigura rezolvarea ambelor 
cauze In spiritul ®i litera 
leglL

Din acest caz — care. în 
contextul activității gene
rale desfășurate de or
ganele noastre de miliție, 
procuratură șl iustitle. are 
un caracter de excepție, 
fiind străin spiritului de 
Justiție și echitate tn 
care acționează cu per
severență și abnegație ma
rea matoritate a celor oe 
care cu un termen generic

du-Ie si autoritatea nece
sară.

Din cercetările efectuate 
ulterior rezultă clar;că cel 
doi milițieni au acționat In 
mod abuziv, dovedind nu 
numai lipsă de tact șl o- 
rienlarc. dar șl o loială nc- 
ctinoa.șicre și nesocotire a 
dispozițiilor legale, a In-

'* ■ b i”. lhî v r;"’ â '•* ' *

Gh. Dobre (presuptuia vic
timă), ar fi aluna la con
cluzia că soluționarea con
flictului era cel mult de 
competența comisiei de 1u- 
decata. Dacă nr fi acțlojiat 
cu grija de a aplica preve
derile IegU șl Instrucțiunile 
de serviciu, dacă ar fi Lu
crat în spiritul In care

constatăm câ I. E. a fost 
privat de libertate alte 
cinci luni de zile, fără ca 
vinovăția lui să He dovedi
tă. Abia In ziua de 18 fe
bruarie 1072. Instanța de 
judecată, care a tergiversat 
procesul dincolo de orice 
limită, a pronunțat o sen
tință prin care Iulian E-

îl numim oameni al 
ne desprinde Insă cu o deo
sebită pregnanță concluzia 
că In societatea noastră 
orice fisură In mecanismul 
riguros al respectării și 
înfăptuirii legalității este 
detectată 51 combătută 
a tar® Pentru că. dacă în 
nici un compartiment al 
vieții noastre sociale. __ 
osie admis nici un fel de 
act do încălcare sau elu
dare a legilor, cu atlt mal 
mult nu se poate admite a- 
ccst lucru In domeniul asi
gurării ordinii de drept. De 
aceea, cazul la care ne-am 
referit relevă cit do Impor
tant este ca cel chemați să 
aplice si fiă asigure respec
tarea iegU să ofere el În
șiri. prin felul cum lucrea
ză. cum cercetează si so
luționează flecare caz în 
parte, un model desăvlrelt 
de apărători al legii. A- 
ceosta este, am putea sau
ne. eondlțla sine qua non a 
înfăptuirii In bune condiții 
a roiului ce revine omului 
legii In societatea noastră, 
profund interesată gfi-1 
sprijine pe toate căile sl 
prin toate mijloacele In În
deplinirea înaltei sale, mt- 
sliml. Pe de altă parte, 
este necesar ca organele 
chemate să apere sl să a- 
ollce legalitatea noastră 
socialistă — justiția, procu
ratura, miliția — să ac
ționez® permanent cu exl-. 
gență șl fermitate nea
bătută pentru a întro
na la toate nivelurile 
un spirit de Intransigență 
oenlru asigurarea respectă
rii riguroase a legilor, a 
exercitării atribuțiilor lor 
numai in cadrul strict al 
prevederilor procedurale le-

hal Coreeană si plutonie
rul Voslle Ghcorabe. care 
interveneau „să aplaneze*1 
o ceartă, de fapt. Încheiată. 
Cel doi lucrători de miliție 
l-au cerut buletinul de 
Identitate si !-au Invitat in 
circa de miliție. L E.. sur
prins de invitația carp 1 
s-a’ făcut si la deplină con
cordantă cu cerințele lega
lității șl uzanțele organe
lor noastre de mUltle. Ie-a 
GOilcitat un ordin scris 
acofft seas. La refuzul [

arestarea preventivă a In
culpatului, ca organele ju
diciare să fi 
mal multă 
lntruclt orice
Intr-o asemenea . .
Înseamnă priva rea de li
bertate a unul om a cărui 
vinovăție era încă nedove
dită

După primirea dosaru
lui. prpcurorul-șof al jude
țului Constanta. în loc 
să analizeze cu exigen
ță cazul șl să tragă la 
răspundere pe ce) vlpovați 
de tergiversarea acestuia, 
dlapunind completarea de 
urgență a cercetărilor, a 
recurs ta soluția formală 
de a tcslza Procuratura 

. generală pentru recura 
extraordinar la Tribuna
lul Suprem. Ceea ce. -ri 
final, s-a soldat cu alta 
citava luni de prelungire 
a soluționării dosarului res
pectiv.

Dar lată că. Intre timp. 
Iulian Enaehe a Cost Impli
cat Intr-un alt caz penal 
șl privat din nou de li
bertate. inalnte de a se 
pronunța o holărire jude
cătorească. Cum s-nu 'pe
trecut lucrurile 7

în ziua de 39 septembrie 
1071. după ce băuse dteva 
jjahare cu vin. l.E. s-a cer
tat cu vecinul său Gheor- 

' ghe Dobre cu care nu era in 
relații bune de multă 
vreme. După un schimb de 
replici verbale ?i după o 
hărțulalfi peste gard. l.E. s-a 
retFM In casă. După puțin către cei Do caro socleta- 
tlmp.au Intrat. în ca «a iul. 
locoteneatul de mUlție M.i-

acționat cu 
operativitate, 

tărăgănare, 
situație,

ta
_. _____ lui

L E. de n se conforma dis
poziției veritate a celor doi 
lucrători de miliție, aceștia 
au folotlt torta.' au recurs 
la violentă, l-au brutali
zat ceea ce atestă cu cla
ritate certiflcatiil medical 
aflat la dosar.

Acestea slnt l’n măre, 
faptele care au dus la a- 
parllla pe roiul Instant®! 
de judecată a celui de-al 
doilea dosar penal In rara 
I. E. a fost învinuit dej fil
trai. Nu este ta tatentia 
noastră ca prin rindurlle de 
fată să oferim Iul L E. — 
cetățean cu unele ca
rențe ta educația ®1 com
portarea ®a civică — un 
certificat de bună purtare. 
N-am vrea să se înțeleagă 
cumva că urmărim ■discul
parea celui ta cauză de 
partea de vinovăție care 11 
revine. Rostul articolu
lui nostru este că pună 
ta evidentă o proble
mă cu consecințe sl sem
nificații mal largi, res
pectiv. aceea a apărării or
dinii de drept, a legalității 
noastre, ta primul rind de

s

ca

nu

MB

CU ARMELE LEGII

OR&IHEA DE DREPT
SE APĂRĂ NUMAI

v

tea. stalul i-au Investit cu 
această misiune, coaferln-

slruciltinllor Instituției in 
numele căreia an acționat 
și a cărei uniformă — sti
mată de noi toți — o pur
tau. Intrarea in domiciliul 
lui I. E. s-a făcut in mod 
abuziv; Incălcindu-se pre
vederile leglL De aseme
nea. arestarea iul I. E. Nu 
mal vorbim de violentă s! 
de toate cile nu urmat 
Dacă cel doi milițieni. îna
inte de a Intra în locuința 
iul I. E.. ar fi făcut Inves- 
ttaațll în rindul vecinilor, 
dacă ar £1 stat do vorbă cu

Ui face datoria — ade
seori cu sacrificii — Imen
sa majoritate a colegilor 
lor din întreaga tară. In 
spiritul respectului pentru 
uniforma pe care o poartă, 
ei ar fi trebuit să se re
tragă dlnd celor In cauză 
sfaturile cuvenite. Din 
păcate, nu au procedat asa 
Arbltrariul. abuzul de pu
tere au luat locul raționa
lului. al disciplinei de servi
tă u.

Urmărind drumul parcurs 
de cel da-al doilea dosar.

nache a fost condamnat la 
7 iun! Închisoare. La pro
nunțarea acestei sentințe 
6-a linul seama doar de 
probele introduse in dosar 
de organele de miliție res
pective, Ignorlndu-se nere
gulile. abuzurile comise de 
milițienii menționați, mul 
sus. De fapt, trebuie să spu
nem că. In această privință, 
o răspundere deosebită 
poartă organele circum-’ 
tcriotlel a lU-a de miliție 
din Constanta si ale procu
raturii In sarcina cărora

COTeSDULC-

Fierea CEAUȘESCU
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Intilnire intre specialiști din România
și R. D. Germană

Eliberării, aflat pe colina Vilkov, și 
la cimitirele ostașilor sovietici dLn 
Fraga. Au luat parte Gustav Husak, 
Ludvlk Svoboda. Lubomlr Strougai 
și al ț i conducători de partid și de stat.

de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer
Dineu în onoarea președintelui Consiliului

Primul ministru al Israelului, 
Golda Melr, a oferit slmbfltă un di
neu oficial In onoarea președintelui 
Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, ți a soției sale, 
Elena Mnurer.

Au luat parte Ion Pățan, vice
președinte ni Consiliului de Miniș
tri, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Matei Ghlglu, 
Mlrcca Mallța, Angelo Mlculescu, 
Teodor Vasllîu — miniștri, George 
Macovescu, prim-adjunct ai minis
trului afacerilor externe, Ion 
Covaci, ambasadorul României in 
Israel, Ion Drăgan, secretar gene
ral al Consiliului de Miniștri. Nl
colae Glosan, președintele Acade
miei de Științe Agricole și Sil
vice, Emlllan Nueescu, președin
tele Tribunalului Suprem, Mihnea 
Gheorghiu, prlm-vlcepreședlnte al 
I.R.R.C3., Dumitru Jolța, prlm- 
vlcepreședlnte al consiliului popu
lar municipal București, membri oi 
rț'mducerlî unor ministere economi
ce și Instituții centrale, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au participat Raphael Bensha
lom, ambasadorul Israelului în 
România, Slmeha Dlnllz. director 
general al Președinției Consiliului 
de Miniștri șl consilier politic al 
primului ministru al Israelului, ge
neral de brigadă Llor Israel, se
cretar militar al primului ministru,

Cohen Yohnnan, directorul Depar
tamentului Europa do Est din Mi
nisterul Afacerilor Externe. Knddar 
Lou, secretară personnlfi a primu
lui ministru al Israelului.

In timpul dineului, caro s-n des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
primul ministru al Israelului, 
Golda Melr, șl președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Ion Gheorghe 
Maurer, au rostit scurte toasturi.

Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, a apreciat vizita sa in 
Romflnla ca plăcută șl Interesan
tă, mulțumind pentru acest prilej 
oferit, șl a exprimat recunoștința 
pentru posibilitatea de a avea con
vorbiri cu președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nlcolae Ceaușescu, cu 
privire la probleme care prezintă 
un Interes deosebit, cu caracter re
gional și ale vieții Internaționale, 
șl la pozițiile celor două state in a- 
ceste chestiuni. Contactele persona
le, a subliniat premierul Israellan, 
s’nt foarte importante. Amintind, de 
asemenea, că au fost abordate cu 
prilejul vizitei aspecte ale relații
lor bilaterale. Golda Melr șl-a ex
primat convingerea că acestea vor 
cunoaște noi posibilități de dezvol
tare.

în încheiere, premierul Israelului 
a toastat in sănătatea președintelui 
Nlcolae Ceaușescu, a primului ml-

nistru Ion Gheorghe Mnurer, pen
tru prietenia șl cooperarea dintre 
cele două țâri, pentru prosperitatea 
României, pentru pace.

Răspunzlnd, președintele Consi
liului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, a relevat că vizita pre
mierului israellan se situează pe 
linia dezvoltării relațiilor priete
nești dintre cele două țări și po
poare, evidențiind că ea a oferit 
posibilitatea discutării, cu spirit de 
înțelegere șl obiectivitate, a unor 
probleme. Indiscutabil, la sftrșllu 1 
aceste! vizite, ne cunoaștem mul 
bine șl în felul acesta asigurăm 
dezvoltarea bunelor legături exis
tente, în continuare, tovarășul Ion 
Gheorghe Mnurer șl-n exprimat 
convingerea că dezvoltarea relații
lor romfino-israelieno pe planuri 
multiple servește intereselor am
belor țări șl popoare.

Sint convins — a spus vorbito
rul — că se vor găsi soluții problem 
melor care ne preocupă în spiritul 
de dreptate și pace in care ne o- 
rlentăm acțiunea.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
a toastat, in încheiere, in sănfitn- 

' tea președintelui statului Israel, 
Zalman Shazar. a premierului 
Golda Melr, pentru poporul israe- 
Itan, pentru prietenia dintre țările 
șl popoarele noastre, pentru o viață 
ma! bună șl pace in lume.

Ieri, delegația sindicatelor din Re
publica Socialista România, condusă 
de tovarășul Virgll Trofln, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent ni C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Contrai nl Uniu
ni! Generale a Sindicatelor din Romă
nln. n continuat. In orașul Ruse, 
convorbirile prietenești cu delegația 
sindicalelor din Republica Populară 
Bulgaria, condusă de tovarășul Kos- 
tadin Ghtaurov, membru supleant al 
Biroului Politic al C. C. al P.C.B., 
președintele Consulului Central al 
Sindicatelor din Bulgaria.

Puternicul centru Industrial bulgar 
de ne malul Dunării o rezervai oas
peților români o primire călduroasă. 
După vizitarea uzinei de malerlaje

pentru Instalații electrice „Naldcn 
Klrov", s! avut loc, in incinta aces
teia, un însuflețit miting ai prieteniei 
româno-bulgare, in cadrul cărata a 
luat cuvintul tovarășul Virgil Trofln.

Oaspeții români au vizitai, do ase
menea. complexul agro-industrial 
creat In jurul comunei Silvia Pole, 
precum și obiective sodnl-culturale 
din zona orașului Ruse. Ei s-au în
treținut cordial cu activiști sindicali, 
muncitori, țărani cooperatori, specia
liști din unitățile vizitate.

IctI seară s-au încheiat convorbi
rile, tar delegația Consiliului Central 
al U.G.S.R, ș-a înapoiat la Bucu
rești. ,

(Agerpres)

Recepție oferită de ambasadorul Israelului

Cu prilejul vizitei oficiale în 
țara noastră a primului ministru 
al Israelului. Golda Melr, ambasa
dorul acestei țări la București, 
Raphael Benshalom, a oferit slm- 
bătă după-amlază o recepție.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România, Gheorghe Cioară,

• ■■’" X

la București
9

primarul general al Capitalei, Ion 
Pățim, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Corneliu Mă- 
ncscu. ministrul afacerilor exter
ne, alți membri a! guvernului, re
prezentanți al conducerii unor mi
nistere șl Instituții centrale, oa
meni de știință și cultură, repre
zentanți a! cultelor, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, ziariști.

s.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale cure însoțesc ne 
premierul. Israelului in vizita In 
țara noastră.

Printre Invitați se aflau șefi de 
misiuni diplomatice acreditați 
București șl membri a! corpului" 
diplomatic.

Recepția s-ts desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

la

(Agerpres)
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viața internațională

Adunare festivă consacrată aniversării 
eliberării Cehoslovaciei

PITE5TT (Corespondenta! „Scta- 
tell". Gheorghe Cirstea). — în 
cadrul ciclului de manifestări orga
nizate la Uzina de autotarisne din 
Pitești, cu prilejul Zilelor colabo
rări! tehnlco-ștllnțlflce intre specia
liști din România șl R. D. Germană, 
Iert a avut loc lnaâgurarea intrării 
in funcțiune a unei prese de 400 tone, 
achiziționată de uzină plteșteană do 
la o Întreprindere din țara prietenă. 
La Inaugurare au luat parte delegația 
de experji șl specialiști ta domeniul 
construcțiilor de mașini șl comerțu
lui. condusă do dr. Horst Scholz, se
cretar de stat, prim-adjunct al ml-

nistrului construcțiilor de mașini pre
lucrătoare șl autovehicule, și I-Ionș 
Voss, ambasadorul Republicii Demo
crato Germnnq la București. Dlh par
tea română erau prezențl Ing. Ale
xandru Mărgărilesra. șeful Departa
mentului mijloacelor de transport 
rutier șl mașini agricole din 
M.I.C.M.. tag. Dumitru Mihai, direc
tor general al Grupului uzinelor de 
autoturisme Pitești, muncitori. Ingi
neri șl tehnicieni ai întreprinderii.

în cursul după-amlezll. ta cinema
tograful „București" din Pitești a 
avut loc un spectacol de gală cu fil
mul .,Goya“, o coproducție „Defa- 
LenfUm".

PRAGA 8. — Corespondentul A- 
gerpres. C. Prlsăcaru, transmite : La 
Praga a avut toc, simbătă seara, adu
narea festivă consacrata celei de-a 
27-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei de sub jugul fascist șl celei 
de-a doua aniversări a ©omnăril nou
lui tratat cehoslovaco-sovletlc de 
prietenie, colaboraro șl asistență mu

ta adunare au luat parte Gustav 
Httsak, secretar general al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, Ludvlk Svo
boda, președintele republicii, Lubo
mlr Strougal, președintele guvernului 
federal, nlț! conducători de partid șl 
de stat cehoslovaci, reprezentanți al 
vieții publice. în eală se aflau, de n- 
ceutenea, șefi șl membri al corpului 
diplomatic acreditați In R. S. Ceho
slovacă.

Raportul la adunare a fost prezen
tat de Frantisek Ondrlch, secretar al 
C.C. al P.C. din Cehoslovacia.

Sărbătoarea eliberării țării de sub 
jugul fascist a fost marcata prin 
numeroase adunări populare șl nrta- 
nlfesiărl cullural-ariJslice care au 
avut loc in cursul Băptămlnll In ora
șele șl satele țării.

★

Slmbătă dimineață au fost depuse 
coroane de flori ta Monnlnlid Erou
lui Necunoscut do ta Monumentul

Depuneri de coroane 
ia monumentele 
eroilor români

Consilierul ambasadei române la 
Fraga, Mlhail Rfisuceonu, a depus, cu 
ocazia celei de-a 27-a aniversări a 
eliberări! Cehoslovaciei de sub Jugul 
fascist, coroane de flori la mouu- 
menteie eroilor români din localită
țile Brao. Kromerzlz, Banov șl PusU- 
mer. La depunerea coroanelor au 
asistat reprezentanți al organelor lo
cale de partid șl de stat.

în semn de cinstire a memoriei 
eroilor români caro șl-au dat viața 
pentru eliberarea Cehoslovacie!, pen
tru Infringerea definitivă a armatei 
fasciste, la morminte au făcut de 
gardă militari șl pionieri. Iar o com
panie do onoare a prezentat os»ruL

I ÎN ȚăRiLt SOTIAUSfg
,

Simbălă au continuat la București 
lucrările celei de-a VI-a Conferințe 
regionale a comisiilor naționale euro
pene pentru UNESCO.

Pe agenda din aceasta zl au fost 
înscrise probleme de o deosebită im
portanță și actuaUtato, cum sint uti
lizarea programului UNESCO în ve
derea dezvoltării' cooperării statelor 
europene în Interesul păcii și al secu
rității In Europa, promovarea dreptu
rilor omului, rolul comisiilor națio
nale europene în cel de-al doilea de
ceniu a! dezvoltării.

La propunerea delegațiilor Angliei, 
Bulgariei, Finlandei, Franței, Romă-

nle! șl Uniunii Sovietice, conferința 
a odoptat In unanimitate o recoman
dare privind rolul-comisiilor națio
nale europene In dezvoltarea coope
rării șl Ințelegoril reciproce pa conti
nentul nostru pentru crearea unul cli
mat favorabil destinderii șl păci! Intre 
popoare șl a convocării conferințe! 
generai europene în problemele secu
rității șl cooperării.

în aceeași zl. partlcipanțll la, con
ferință au plecat într-o excursie in 
țară-

Lucrările reuniunii continuu. I

(Agerpres)

Cronica zilei
Președintele Marii Adunări Națio

nale. tovarășul Stefan Voltec. a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea tovarășului Apro Antal pre
ședintele Adunării de Stat a

superiori 
Extern.?.

Au participat funcționari 
din Mlnlaterul Afacerilor _______
atașați do presă, corespondenți ai 
presei străine, ziariști români, 

ședințele Adunării de Stat a Re- Au fost p: 
publlcll Populare Ungare. ’ contrai o taro sovîeth 
* 2_ _."ji.up

•"Celei de-a XXVH^a aniversări:a cil3" 
"berării Ungariei do sub Jugul./^țBf,, 

cist 1 /

'felicitările transmisa eu orllelul
....................... .................. ..........

irezentate filma documen-
lee.

Colosul din Santa Cruz
Tn aceste zile de pri

măvară tropicală, clnd 
mercurul termomelru- 
lui urcă la amiază pînă 
la plus 39 de grade, 
campania cte recoltare 
șl de prelucrare a tres
tie! de zahăr — Zafra 
— aste In lo!. 
cimpllle Întinse 
Cubei plutesc 
de melasă.

aspră. Dar tot alls de 
adevărat este că tăia
tul trestiei Înseamnă 
doar începutul unul 
proces de producție 
care ®e încheie la fa
brică. un proces care 
reclamă pe parcurs 
multă muncă, price
pere. devotament. Iar 
„Ies azucareros*.
menii muncii din fa
bricile de zahăr, dove
desc că sini la înălți
mea sarcinilor ce le 
revin. în rlndurlle

• Lotul nostru reprezentativ, care 
șl-a reluat pregătirile In vederea 
meciului de la 14 mal. cu cchloa 
Ungariei, susține astăzi la Brașov, 
pe stadionul „Tinerelului", un toc de 
antrenament cu formația, „Steagul 
roșu“.

o Ieri Ia Budapesta, selecționata 
universitară a țării noastre, aflată 
In preaima participării la campiona
tul european studentele (ce-1 va 
găzdui România), a Intllnll. in îoca- 
Utatea maghiară Gyuta. selecționata 
B a Ungariei. Partida s-a încheiat 
cu scorul de 1—0 pentru echipa 
gazdă.

a Echipa națională a Ungariei — 
remaniată dună partida da la 2) 
aprilie, de la Budapesta, cu selec
ție..nta Românie! — a îucat slmbătă 
In nocturnă, pe stadionul „Ujpest! 
Dozsa* din Budapesta partida ofi
cială cu echipa Maltei, pentru preli
minariile campionatului mondial ,d!n 
1974. Scor : 3—0 (1—0) în favoarea 
f o Iha 1 !s Ulor m agh ! a ri.

• Astăzi, pe stadionul „Republicii* 
din .București, va avea toc. cu înce
pere, do la orn 17. derbiul seriei I 
a campionatului diviziei B : lidera 
clasamentului. Sportul fitudente.se. 
IntUneste Po Imediat următoarea 
clasatfl. Progresul București. Acum. 
..Sportul" are 32 de puncte. Iar Pro
gresul. 2S>.

ROMÂNIA - ELVEȚIA 3-0
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melor două probe de simplu, progra
mate astăzi după-amiază, de Ia ora 
14, tot pe terenul de ta „Progresul*, 
în aceste ultime două partide. Năs- 
tnse ar urma să-l Inlllnetisrt pe 
Werren, tar Țirtac pe Burgener. în- 
trucil calificarea echipei noastre nu 
este în pericol șl nici scorul nu con
tează in continuare, ar fi normal ca 
astăzi să fie „rodați" unul sau chiar 
ambii jucători zJșl do rezervă — Măr-

■: , ; ' . J ; • • ii ■ \ ■ ' ■ , ,
în același decor al frumosului parc 

sportiv a! duhului „Progresul*. Ieri 
s-a reluat InUInlran de tenis dintre 
echipele Romflnlel șl Elveției, con- 
Und pentru primul tur (zona euro
peană) al „Cupei Davls". Pe terenul 
central s-au întrecut Iile Năstase șl 
Ion Tiriac (pentru echipa României), 
cu Mathias Werren șl Fredy Blatter 
(pentru echipa Elveției), ■ Intr-o 
probă prin natura el mal spectacu
loasă, mal rapidă, mal dinamică : 
proba de dublu. Aceasta șl explică, 
de altfel, numărul sporit de specta
tori sfinți in tribune. Chiar dacă, 
avi ud în vedere diferența de valoare 
dintre cele două cupluri, ac anticipa 
ușor victoria sportivilor noșlri, par
tida a fost urmărită cu multă aten
ție. tenlsmenll olvoțlen! cfiutlnd să se 
apropf "■ " -
iOCUhjL ,________ __
îndoială, ceea ce a plăcut In 
deosebit a fost nivelul înalt la

„CUPA ANGLIEI". EDIȚIA 
100 A REVENIT ECHIPEI 

LEEDS UNITED
LONDRA (prin telefon, de In co

respondentul nostru). Simbălă după 
amiază, pe stadionul „Wembley" din 
Londra, in fața a peste HM) 0>M de 
spectatori, ș-n desfășurat principalul 
eveniment fotbalistic el anului : fi
nala „Cupei Angliei". Acum, La a 
100-a cdlțîe. tradiționala competiție 
a fost clștigntă de echipa Leeds Uni
ted, care a învins cu 1—0 formația 
londoneză Arsenal, deținătoarea tro
feului.

Cele BO ________ .
presărate cu rnulte faze palpitante 
la ambele porțl. Cu toate acestea, 
scorul a fost deschL» abia In mln. SL 
de Ctarlre. Acesta avea să fie de alt
fel șl ’ singurul goț al partldeL 
deoarece nlcJ una dintre nume
roasele ocazii de gol ce au ur
mat nu a mal fost -— 
în mln, 78. spre exemplu, șutul nă
prasnic nl Iul Ball (Arsenal) a fosl 
scm do-pe linia porții de portarul 
lui Leeds. Clteva minute mal tîr- 
zlu, Lorimer (Leeds) a șutat puter
nic. dar mingea a Intllnll bara.

Trofeul a foit tnmînat ctaligători- 
lor do regina Ellrabctn. La med au 
asistat, de asemenea, primul minis
tru, Edward Heath, șl liderul opozi
ției, Harold Wilson.

N. PLOPEANU

jle cit mal mult de valoarea 
Iul practicat de adversari. Fără 

mod 
care 

au evoluat reprezentanți! cel mal au
torizați al tenisului nostru ; Iile Nfts- 
tase șl Ion Tiriac au demonstrat că 
formează în continuare un cuplu 
redutabil, capabil să abordeze cj 
succes orice mare competiție.

După un prim eel ce avea să arate 
nota superioritate a cuplului român 
(8—0). o urmat un sei mal disputai, 
dar câne a revoait. do asemonen, 
compătrtoțJlor uoslrl (S—4). în setul 
trei, elvețienii luptă cu o ambiție Im
presionanta («? remarcă tlnărul Blot
ter), Iau un avana de trei puncte".șl. 
in cele din urmă, Iși adjudecă setul 
cu 0—4. în continuare, se respectă, 
ca ®ă spunem astfel, adevărul valorii: 
Ule Năslase șl Ion Tiriac termină re
pede setul al patrulea (8—1). cîștiglnd. 
așadar, partida.

în urma victorie! do Ieri, echipa 
Românie! conduse cu 3—0 In medul 
cu Elveția, aslgurindu-șl deci califi
carea In turul al doilea al „Cupei 
Davls", Indiferent de rezultatul ulu-

do minute de joa au terți în cîteva rînduri

fructificata.

plnă la ultima pică
tură de substanță dul
ce. în continuare, 
ceasta substanță Mie 
aspira ta de pompe pu
ternice plnă la ulllmul 
etaj al fabricii, unde 
asta supusă unul în
treg proces de trans
formare — prin fier-

a-

Peste 
ale

arome
. semn că 

fabrlcllo de zahăr (134 
la număr) lucrează 
din piln. Trestia de za
hăr, care anul acesta 
a avut de suferit de pe 
urma unei eecete în
delungate, reclamă o 
tăiere În Ump șl o 
transportare rapidă 
spre fabrici pentru a 
bo obține un maximum 
de randament-.

„Sectorul Zafra". or
ganismul superior de 
organizare șl dirijare 
a actualei . campanii, 
condus dc comandan- ...uiu,-
tul Dtoclcs Tornlb.n, tete fruntașă pe -care ■ 

i șlțai-mobmza.ț’^.fo^ele "m ”
: umane., precum și mij

loacele tehnico-male- 
riale de care dispune 
pentru a realiza com
pania anului 1072 In
tr-un termen mult mal

oa-

CORESPONDENȚA 
DIN HAVANA

ce urmează voi vorbi 
despre oameni! fa
brici! de zahăr „Ca
mllo Clenfuegos", .uni

bo-e, evaporare 
cristalizare — pinii ce 
sa obține un zahăr 
crud, do culoare maro
nie. care, la rindul său, 
este supus rafinării.

Dacă „colosul* din 
Santa Cruz funcționea
ză „como un reloj" (ca 
ceasul), ducă în cele 
trei schimburi se pro
duc zilnic circa B'DO da 
tone de zahăr rafinat, 
dacă indicele de pro
ductivitate este în con
tinuă Creștere — toate 
acestea sin: opera mi
nunatului coîecliv al 
’abricll, "materiallza- 

?â , ta .valori din cele 

patriotice n oameni
lor de ta „Camllo 
Clenfuegos".

Fabrica din Santa 
Cruz este nu numai un 
centru de producție, ci 
șl unu! de formare a 
cadrelor. Alei funcțio
nează o școală tehnică 
de specialitate ale că
rei cursuri sint urma
te de 2®9 de muncitori 
care aspiră ta titlul de 
tehnician. <

Am plecat din Sania 
Cr:iz cu satisfacția de 
a H văzut la lucru una 
din cele ma! mari șl 
mnl moderne unități 
ale Industriei zahăru
lui șl mai ales de a fi 
rjnoscut munca plină 
do pasiune șl dăruire 
a unul colectiv do oa
meni cu care poporul 
Cubei se mlndreșle pe 
bună dreptate.

I

I

I
' „ * ■’

Trupa "Se actori Japonezi 
i turneu In țara noastră a 
slmbătă, pe scena 
medio din Bucure; " 
col cu „I 
albă pătată cu sînge* — adaptare ja
poneză In stil Kabuki (unul dLn sa
lurile tradiționale In teatrul japonfîz) 
n piesei „Sire Halewljn" de Michel 
de Ghelderode.

La spectacol au asistat Ion Brad,- 
vicepreședinte al Consiliului Culturii 
și Educației Socialiste, Mihnea 
Gheorghiu; prlm-vlcepreședlnte al 
I.R.R.C.S., personalități ale vieții 
euliiiral-arusllce bucureșlene.

Reprezentația s-a bucurai de un 
frumos succes, asistența șl publicul 
răsplătind cu vil aplauze evoluția ac
torilor japonezi.

(Agerpres)

oftată in ’ 
islrfi a prezentat 
Teatrului de> co

in București, un nou specta- 
,Ucigașul ac fecioare, zăpadă

uni avut prilejul ‘ s-ț>‘.
vizitez zilele &eeule. "v

De la Havana la 
Santa Cruz del Norte, 
unde re află situată 
fabrica, sint vreo 80 de 
kilometri, caîe ușor de 
făcut pe autostrada 
Via Blanca, întreprin
derea nu-l una obiș
nuită. el un adevărat 
colos care poate „În
ghiți" In 2-î’ de orc a- 
p-oxlmatlv 10 080 tone 
de trestie, o impună
toare uzină a „auru
lui dulce" dotată cu 
cea ma! mare Instala
ție dc rafinare a zahă
rului din Cuba.

însoțit de șeful de
■ producție Antonio 
Delgado Rome, am ur
mărit Întregul proces 
de fabricație care În
cepe la platforma bas
culanta, îoc In care va- 
goanclc-cușeă încărca
te cu trestie sint goîfio 
automat In „stomacul* 
uriaș al Instalațiilor, 
unde trestia este spă
lata. tocată șl stoarsă

I 
)

*
între 3 șl 0 mat. la București a 

avut toc lnULnlrea Comitetului nilxt 
roniâno-francaz pentru siderurgie. în 
cadrul IniHnlrU au fost analizate 
diverse aspecte privind cooperarea 
In domeniul producției șl m tarim 
științific, precum și in alte domenii 
de interes comun. De asemenea, a 
fost Bnollzat stadiul actual al coope
rării dintre Industriile siderurgice 
ale celor două țări.

A 'ost semnat protocolul de coo
perare economică și tchnlco-stllnțl- 
fică In domeniul siderurgiei pe anul 
1072, Din partea română nrotocolul 
a fost semnat de ing. Iginlo Fnvonl, 
secretar genera! ol Ministerului Tn- 
(luelriel Metalurgice al României. Iar 
din partea franceză de Xavler de 
Mljoln, director el Industrie! meta
lurgice din Ministerul Dezvoltării In
dustriale și Cercetării Științifice.

Cu prilejul Zile! presei sovietice 
șl al celei de-a &9-a aniversări a zia
rului .,Pravda", la Asociația cores
pondenților presei străine din Co
nfiata a avut loc. sîmbăta. o seară 
prietenească organizata de cores-

>ndențll de presă sovietici 
ucjreștL

1
i

scurt șl cu un efectiv 
de tnicheteros mult 
mal redus In compa
rație cu anii prece- 
denll. Atingerea aces
tor obiective reclama 
Implicit obținerea unul 
Indice superior de 
productivitate, In spe
cial In recoltatul tres
tiei. în urma rezul
tatelor pozitive înre
gistrate In Zafra pre
cedent. prin introdu
cerea unei no! metode 
de taiere rapida a tres
tiei (așa-numita meto
da australiană). anul 
acesta metoda respec
tiva a fost extinsă.

Cert. In bătălia Za- 
frel. ..el corle" — cum 
este denumit aici tăia
tul trestiei, este munca 
cea mal grea al mal

I! 
i)

Victor 
STÂMATB

0—3.
Bulgaria—

1. D.

ambll jucători ziși ,. 
mureanu șl Ovicl,

‘ ’ j ■
*

După două zile. în diferitele Intll- 
ntri pentru primul tur ai ..Cupei 
Dâvls” (zona europeană), ©corurile 
sint următoarele : Italia—Austria 
3—0. Franța—Anglia 2—1; Irlanda— 
Turcia 3—0. Suedia—Noua Zeelncdfl 
2—1. Olanda—Norvegia 3—0, Gre
cia^—R. F. a Germaniei 0—3. Fin
landa— Danemarca 1—2.
Spania 0—3, Bălaia—Cehoslovacia
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• VOLEI. — Competiția masculină 
internațională de volei care se des
fășoară la Bratislava. dotata cu 
„Cupa Eliberării", a continual cu dis
putarea a trei partide. Echipa R.S.S. 
Ucrainene a întrecut cu 3—0 (13—4. 
15—12. 15—8) echipa Ungariei, iar 
selecționata Bulgariei a dispus. <ra 
3—I (15—10. 12—15. 15—7. 15-11) do 
echipa Cehoslovaciei. în meciul ve
detă. selecționata R. 1). Germane, 
campioană a lumii, a Întrecut, după 
o partidă extrem de dinamică, cu 
3—2 (15—13. 0-15. 15—10. 10—15,
15—8) echipa Romăulel.

întilul de mal. tradiționala zl a so
lidarității internaționale a celor ce 
muncesc — eu care a debutat săp- 
tămlna căreia ii conracrfim rhidurilo 
de fată -- a fost sărbătorit pretutin
deni la lume sub semnul hotărirll de 
luntă a clasei muncitoare, a maselor 
larg! da oameni ai muncii, a tuturor 
tortelor revoluționare, nrogreslste sl 
democratice, pentru împlinirea mari
lor Idealuri ale lumi! contemporane : 
Independență, democrație. Dace. Pro
gres. socialism.

în lupta pentru Independență, Pen
tru ca fieaire popor să-șl poată bo- 
tari nestingherit destinele, situa
ția din Indochina retine In con
tinuare atenția opiniei publice mon
diale ca cel mal acut pune», al vieții 
internaționale. Așa cum este cunos
cut, In cadrul puternicei ofensive de
clanșate pe aproape Întreg cuprinsul 
Vietnamului do eud. torțele patrioti
co repurtează* victorii însemnate, ca, 
de pildă eliberarea orașului și a ta- 
treah provincii Quang Tri. întreaga 
evoluție a situației. Infrlngertle su
ferite dc regimul salgonez în ciuda 
Intensei Intervenții 
ricana demonslreaz

turor popoarelor Indochlne! de a trăi 
In pace și a-ș! soluționa problemele 
Interne, potrivit propriei voințe.

Revenind In actualitatea do pe 
cpffitlnenluj nostru constatăm că ea 
cămine In continuare dominată de 
preocuparea îndreptată spre edifica-; 
rea securității In Europa. Contactele 
șl convorbirile tot mai numeroase ce 
au loc Intre factorii de răspundere 
din țările continentului duc, în mă
sură toc ma! maro, la aceeași conclu
zie a necesității începerii, fără Intîr- 
zlere, n pregătirilor practice, nemij
locite a conferinței general-europ-ene. 
Relev Itxl că pini fn prezent la I-Icl- 
«ilnkl nu avut loc convorbiri Intre re
prezentanții a 18 țări europene, mi
nistrul de externe al Finlandei, Ku-

tBg. este Imperioasă Înțelegerea lu
cidă. rațională, a importanțe! ratifi
cării pentru destinele poporului ger
man. pentru climatul general din Eu
ropa.

Nobilului tel al dezvoltării coope
rării dintre statele europene, Ba Pla
nul educației, științei1 și culturil, li 
florvește șl cea de-a Vî-a Conferință 
regională a Comisiilor naționale euro
pene pentru UNESCO, care Ișl desfă
șoară lucrările In aceste zile la 
București. Atmosfera de lucru, ca
racterizata Drtn comprehensiune sl 
bunăvoință reciprocă, lndreotitește 
certitudinea că aceasta reuniune este 
de natură să aducă o contribuite 
Kubstantlală la dezvoltarea culturală 
a națiunilor europene, la stimularea

lui hidroenergetic șl de navigație 
Porțile de Fior : a vizitei oficiale de 
prietenie pe rare o va efectua în 
România, la atirsltul lunii mal. to
varășul Fidel Castro Ruz. arim- 
sec-elar al C.C. al P.C. din 
Cuba, prim-mlnlstru al Guvernului 
Revoluționar al Republicii Cuba. A- 
celulațl scop 1 se circumscriu șl 
convorbirile do care le-o avut în 
R. P. Chineză delegația guverna-' 
mentală militară română, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș. Aces
te acțiuni vlh tfi adauge noi măr
turii ale dorinței sincere a țării 
noastre de a adinei si diversifica 
alianța și colaborarea cu toate tarile 
socialiste. In interesul maior al cau
zei socialismului sl nâcil In lume.

(CRONICA INTERNAȚIONALĂ ■J-

Cursa Păcii
vremea

Cea de-a doua etapă a competiție! 
cicliste „Cursa Păcii* s-a disputai 
Ieri pe circuit, în împrejurimile Ber
linului. Primul a trecut linia de so- 
jlre Michael Mlldo (R.D.G.). crono
metrat pe distanța de 121 km cu 
timpul de 211 40T0" (medie orară de 
45,2(1(1 km). în același timp cu învin
gătorul a sosit un,pluton 
Iu care se aflau ți rutierii 
AL Sofrbnle, V. Selejân, St. 
Ciocan,

nlimero®. 
romănl 

Suclu, C.

Tlmpul" probabil pentru 8, 0 șl 10 
mal. în țară : Vremea devine relativ 
frumoasă. Cerul va fi variabil. Se vor 
semnala o ve rse locale de ploaie. în
soțite de descărcări electrice, mal fl
ies in curstfl după-amiezelor. Vlnt 
potrivit. Minimele vor fi cuprinse In
tre 2 șl 12 grade, iar maximele in
tre 14 șl 24 grade, tocai mal ridicate, 
în București : Vreme relativ frumoa
să, Cerul va fi variabil, favorabil a- 

' ’ ' ă-amlazn. Viat
. Temperatura

versasl de ploaie după 
slab plhă la potrivit, 
ușor variabilă.

. I a aviației ama- 
-------  ...trează efectiv Impasul 
așa-zteel politiei de vlețnamlzaro.

Devine tot mai evident cil singura 
cale rafionalăî realista de reglemen
tare a problemei vietnameze este cea 
a negoderilor; politico, a tratativelor 
— numai aceasta fiind în stare să 
asigure soluționarea conflictului. Re
luarea lucrărilor conferinței cvadrl- 
partlte de la Paris a reprezentat, din 
acest ouncl de vedere, un eveniment 
pozitiv — șl nu ooate fl considerat 
deeft ca profund regretabil refuzul 
conducă torului delegației americane 
do a se stabili data ședinței urmă
toare. Desfășurarea evenimentelor e- 
vldcnțlază fără putință de tăgadă oft 
escaladarea războiului, perseverarea 
pe acest drum nu dure declt la a- 
gravarea conflictului, ceea ce con
travine Intereselor tuturor Pârtilor, 
ale popoarelor lndochîneze sl po
porului american însuși, ale .-elor- 
ialte popoare ale lumii, intereselor 
generale ale păcii. Dimpotrivă, trata
tivele și negocierile efective, serioase, 
duse In spirit constructiv, cu voința 
sinceră de a se ajunge la soluții echi
tabile. sint singurele care pot să por- . 
milă realizarea obiectivelor majore 
ale încetării războiului șl afirmării 
dreptului poporului vietnamez, al tu-

3

levl Sorsa. arăta. Intr-un Interviu a- 
cortlat zilele trecute, că reuniunea 
pregătitoare multilaterală, la nivelul 
șefilor de reprezentante, ar putea în
cepe foarte curînd.

în același cadru al acțiunilor caro 
converg spre destindere el colabora
re se situează șl procesul ratificării ■ 
tratatelor încheiate de It F. a Ger
maniei cu iJ.H.S.S. si Polonia, pro
ces care urmează a fi finalizat In 
zilele următoare, orln votul care va 
avea loc in Bundestag. Este cunos
cut că In confruntarea ce a avut loc 
intre guvern șl opoziție. încercarea a- 
cesteia de o bara calea 
tratatelor prin răsturnarea 
guvernamentale a eșuat. Diferitele 
dezbateri șl luări de poziție, ți. in ge
nere. evoluția evenimentelor, arată 
Insă că in pofida desfășurării unor 
tratative Intre guvern ®! opoziție, a- 
ceasta din urmă nu nare încă botarliă 
să tragă concluziile de rigoare, să re
nunțe ta pozițiile obstrucționiste tată 
de tratat — în totală contradicție ra 
Interesele deallnderlL Pentru finali
zarea acestor tratative, a înlilnirllor 
directe Intre Willy Brandt sl Rainer 
Borzei. înaintea votului din Bundas-

raUflcârli 
coaliției

relațiilor sl schimburilor culturale șl 
științifice în folosul tuturor tarilor 
europene. al cauzei uroaresuluj al 
păcii.

Subordonată întru totul Înfăptuirii 
marilor Idealuri ale lumii contempo
rane. nolltica externă a României 
socialiste hi află, de la o sfiotamlrta 
la alta, no! confirmări, prin bogata 
activitate oe care o desfășoară oo 
plan International partidul sl stalul 
nostru. Din toată această activitate 
străbate, ca un fir roșu, preocuparea 
constantă pentru continua dezvolta
re a relațiilor cu țările socialiste — 
cheia do bolta a noUtlcll noastre 
externe. Rețin. In acest sens, atenția 
anunțarea vizite! pe care o va tace In 
țara noastră. în a doua'decadă a lunii 
mal, delegația de partid și guverna
mentală ii R. D. Germane, condusă 
de Erich Honecker, prim-sccretar al 
C.C. al P.S.U.G., șl Will! Stoph, mem
bra al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G.. președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D. Germane : a Intllnl- 
ril din 10 și 17 mal. de la Porțile 
de Fier, dintre tovarășii Nicolac 
Ceausescu șl Iosin Broz Tito cu ori- 
lejul Inaugurării oficiale a Sistemu-

Detașament de nădelde al largului 
front antllmperiallst. tara noastră. 
Partidul Comunist Român, acționea
ză. In același Llmo. In permanenta, 
pentru dezvoltarea legăturilor de 
prietenie sl solidaritate cu toate de
tașamentele mișcării comuniste sl 
muncitorești. Sint elocvente. In a- 
ccasta privință, vizita la Bucu
rești a secretarului general al P.C. 
din Soanla. 
s-a Intllnll 
Ceausescu, 
conducătorul ...
avut cu delegația comuniștilor cey- 
fonezl. 
prezentantului
Partidului Socialist Pooular din Da
nemarca. Relevlnd dorința comuna a 
P.C.R. șl P.C. din Ceylon de a dez
volta. în viitor, legăturile lor tovără
șești. de prietenie și colaborare, con
vorbirile pe care tovarășul Nlcolae 
Ccaușescu le-n evul cu delegația P.C. 
din Ceylon au permLs. In același timp, 
exprimarea voinței comune de a 
contribui activ la eforturile ce se fac 
In vederea depășirii dlflcul taților 
temporare din mișcarea comunistă și 
muncitorească, do a acționa perrna-

Sânii a ro Carrillo, care 
cu tovQriUul Nicolae 

convorbirile ne care 
partidului nostru le-a

precum sl participarea re-
P.C.'FL la Congresul

ncni pentru extinderea relațiilor de 
colaborare tovărășească și fiolldaritate 
internațtonallstă cu toate partidele 
comunista ,și muncitorești, po baza 
principiilor marxtem-lonlnlsmului șl 
internaționalismului proletar.

Do aseme.iea, vizita po care a 
făcut-o In țara noastră delegația 
Partidului Socialist Francez și con
vorbirile care qu avut loc intre 
deleaulia P.C.R.. condusă de tovară
șul NlcoJae Ceausescu, sl delegația 
P.S.F., condusă do Francois Miller— 
rand, s-au înscris uo linia preocupă
rilor partidului nostru de n dezvolta 
legăturile cu diferitele partide socia
liste și ©octal-dcmocrate. corespun
zător necesității întăririi unității cla
pei muncitoare, a tuturor forțelor de
mocratice. progresiste, dincolo :le 
deosebirile de ordin Ideologic și poli
tic. în folosul progresului sorini, des
tinderii șl păcii. De altfel, nta cum se 
arată șl în comunicatul publicat In In- 
chelerea vizitei, convorbirile sl întll- 
nlrlle ce au avut loc cu prilejul vizi-- 
tel delegației P.S.F. în Romănln nu 
contribuit Ia o mal aprofundată cu
noaștere s! înțelegere a pozițiilor ce
lor două partide, la dezvoltarea re
lațiilor dintre ele. în folosul celor 
două țări si popoare, ol mișcării 
muncitorești, o] cauzei păcii sl co
laborării internaționale.

Totodată, după cum este cunoscut. 
In spiritul politicii de coexistentă 
pașnică. România b® preocupă de 
dezvoltaren relațiilor cu toate state
le lurnlL Indiferent de orindulrea lor 
socială. Acest lucru a fost subliniat 
din nou de către președintele Consi
liului do Sta* cu prllelul prezentării 
acrișorilor de acreditare de către noii 
ambasadori al Republicii India sl 
Argentinei. în același context se 
înscrie si vizita In tara noasiră a 
primului ministru al Israelului. 
Golda Melr. care a fost primită șl a 
purtat convorbiri cu președintele 
Consiliului de Stat. Nlcolaa 
Ceaușescu. șl cu președintele Con
siliului de Miniștri. Ion Gheorghe 
Mnurer.

Toate acestea evidențiază, o dată 
mal mult, utilitatea contactelor Intre 
reurezentnntli diferitelor târî, contri
buția acestor contacte ta ma! buna 
cunoaștere sl înțelegere reciprocă, la- 
dezvoltarea unei largi cooperări in
ternaționale.

Radu BOGDAN

fitudente.se


agențiile' de presă

transmit:
SOLDAȚI SUD-VIETNAMEZI, CARE ȘI-AU PĂRĂSIT UNITĂȚILE, FUG IN DERUTĂ PE 
ȘOSEAUA NR. 1 — relatează agenda France Presse

„Toata mizeria lumii pare 
să-si fi dai fnliljjire dc-a Ish- 
gul șoselei nr. 1, care leasă 
Quang-Tri de Hue“/„ Aîa'lțț în
cepe reportajul, de 'ne acest 
„drum al calcarului”, corcjpon- 
dentul ager.ției france Presse. 
Nimerind la înSlmplâtș ne a- 
caasiă șosea a exodului, notegsă 
în conlinuarc rejăortcrul. refu- 
giații iși poi’ț'itezc fiecare isto
ria, aproape țoîdeaunâ acceați. 
Ca i-a alungat din satele lor ? 
Teama față de bombardamen
tele americane asupra regiuraî 
de coastă', ■ din apropiere de 
Quang-Tri, și in specia! față <ie 
tirul udodlor al navelor flotei 
a 7.-a„.

„Grupurile refugiaților tir.1. 
înțesate de solaațt in unijaz- 
ma — arată reporterul. Iată, 
unul dintre ei. Poartă uniforma 
unei unitdfi de elită a armele: 
lui Thieu. Pe o căldură co
pleșitoare,. el .merge cu cască, 
cu caita apărătoare de gloanțe, 
cu putea sa M-I8. cu cartuylerd 
șl ranifâ. El recunoaște, fără 
ezitare, ci -și-a părăsi: unita
tea-. Compania sa, care se de
plasase după' luptele de ia 
Dong-lfa, la 12 kni nord da 
Quang-Tri, a căzut Intr-o am
buscadă a forțelor patriotice. 
Primind lovituri puternice din 
partea forțelor patriotice. ’ sol
dați! tmigor.ezl aJunseeerA. la 
un moment dat. la 15 kni sud 
dc Quang-Tri, clnd .un aparat 
C-13D aparținind propriei lor 
aviații i-a mllTcl!«t„. din’ gre- 
șcata. Au fost omoriji atunci — 
spune el — o mulțime de ran
gers (denumirea dată soldaților 
din aceste unitdfî de elită), dar 
si mulți soldați ai diviziei a 
fll-a saiponezd care continuă să 
fugă in dezordine spre sud.

La b intersecții. Interlocutorul 
nostru este arestat de politia 
militară, care-l izolează împreu
nă cu tslff soldați aflaii ln a- 
cectsrl situalfe. în centru! ora
șului Hue cu fost instalați trei 
stllpl. tn fața unor sad cu ni
sip. Aci urmează a fi Imousect! 
dezerioriî” — incheie corespon
dentul A.F.P-

BONN 6 (Agorprcs). — în R.F. a Germaniei ia amploare 
'ea de semnaturi în favoarea raHficârii de către Bundegerea de semnaturi în favoarea raHficârii de către Bundestag a tra

tatelor cu U.R5.S. ți cu Polonia. La aceasta campanie participa 
membri ai Partidului Social-Democrat, Partidului Comunist German, 
activițti sindicali, reprezentanți al unor organizații democratice, ale 
tineretului ți studenților. Do asemenea, președinții Consiliilor indus
triale alo unor mari întreprinderi industriale din Essen, Bochum ți 
dintr-o serie de alto orațo vost-germane s-au pronunțat pentru rati
ficarea tratatelor.

O scenă semnificativa privind qtmostora da panicâ și haos In cară sa deș- 
fdjoaru evacvarea bazelor saigoneze, sub loviturile puternice ale forjeîor 
potriotice. In fotografie : soldați saigonezi agâțlndu-se cu disperare de 

elicopterele care-și iau zborul

patriotice in regiunea Saigonului
Vineri șl slmbiHă illnilneața au con

tinual atacurile ' ....
Împotriva punctelor Întărite și baze
lor Inamice din regiunea Saigonului. 
Asifeî. ‘ patrioțil s-au

forjelor patriotice 
or Întărite și baze-

„___ angajat ln
I up tă. Ln dlsir l ciul, Duc Thanh. In - 
tr-ua puns! -situat ta'63 lan sud-est 
do Sâlgon, împotriva uiw , Importan
te unități salgoneze. provoclndii-le
earloofie pierderi.

La 24 km sud-vest de Saigoa. 
grupuri de comando ale patrloțllor 
au aruncat in aer podul Long Dinh.

Ca urmare, traficul între Saigon șl 
Delia fluvialul Mekong a fost sus
pendat.

Pe de altă parte. In zona Platourilor 
înalte, încercarea unor Importante 
forțe salgonere, sprijinite masiv de 
aviația americană, de a deschide șo
seaua nr. II, dintre orașele Plciku șl 
Konlnm, a eșuat. Patrie',ii continuă 
sfi albă inițiativa. Forțele F.N.E. nu 
atacat, vineri si slmbăLă dimineața. 
In aceeași zonă, mal multe baze in 
apropiere de Kontum șl Plciku.

BONN S. — Trimisul special A- 
gerpres. V. Crișu. transmite: La Bonn 
a fost dat publicității șimbfiifl Co
municatul cu privire ta se-d'.nia con
ducerii Portlduiu! Social Democrat, 
care a avut loc la 9 mal.

tn comunicat, P.S.D. lansează un 
apel deputatllor In Bundestag si ca- 
tăjenllof țârii ln care «e arată : l-i 
mal mult do un efort de secol după 
război, a sosit. In sSrșit. timpul de 
a (stabili șl cu vecinii noștri din Est 
raporturi normale, do bună vecină
tate. de cooperare. Tratatele necesa
re ln această direcție au fost Înainta
te de mult timp Bundestagulul. Fa 
baza lor a fost încheiat acordul cva- 
dripartlt avuprn Berlinului occiden
tal. a cărui Intram ln vigoare o aș
teaptă întreaga lume. Nu numai par
tenerii din Est al tratatelor noastre, 
ci șl partenerii din Vest al alianței 
noastre a.ștcapiă ratificarea, dată fiind 
Însemnătatea lor. De aceea, adeziunea 
parlamentară Ia tratate nu mal per
mite In prezent o amînarc. Cine «pu
ne NU tratatelor trebuie sării asu
me răspunderea NU-uiul său.

CONTINUĂ DIALOGUL

Contactele dintre coaliția guverna
mentală din R. F. a Germaniei , șl 
opoziție ln problema ratificării trata
telor au fost cdntlnuntc slmbMă prln- 
tr-o inUlnlre Intre Waite- Scheel, 
vicecancelar și ministru al afacerilor 
externe, șl Wemer Marx, expert In 
probleme de politică externă vnl 
fracțiunii parlamentaro U.C.D.-U.C.S., 
a anunțat purtătorul de cuvlnt guver
namental, Conrad Alders.

La 12 mai

0 DECLARAȚIE A G.R.P. AL REPUBLICII VIETNAMULUI
DE SUD

Convorbirile S.fî.L.T.
®edlul ambasadei U.R.Ș.S. din Hel- 
einki a tivui loc slmbălă. o nouă șe
dință plenară din cadrai convorbi
rilor sovieio-amcrlame asuura limi
tării curse! Înarmărilor strategica 
(S.A.L.T.). Discuțiile oficiale au du
rat 43 de minute. Următoarea ședin
ță a convorbirilor S.A.L.T. va avea 
loc ia sediul Ambasadei S.U.A. din 
Helsinki 1a o dată co urmează să fie 
slabii! ".fi.

lnțlcl din Libia, Moamer El GedaH, 
s-a Încheiat sltnbătă. In cadrul con
vorbirilor pe care ccl doi șef! de stat 
le-au avail cu președintele Algeriei, 
Ilouari Boumedtenc, au fost aborda
te probleme privind situația din O- 
rientul Apropiat și din regiunea Me- 
dlteranel.

Grecia este în favoarea 
reluării, cit mai curîhd po
sibil, a convorbirilor inter- 
coniuiiiicre din Cipru - 3 
declarat glmbătă ta Atena ministrul 
ffupieâni al afacerilor externe. 
Nan thopoulos-Pa tamas.

Președintele S.U.fi., nichard

PROTEST AL M.A.E.
AL R. D. VIETNAM

HANOI 0 {Agorpres). - Agenția 
V.N.A. informează că, la 4 mal. avia
ția americană a bombardat mal multe 
tocallW ' ‘ -- ---- ----------
Ngbe j

■ r_ 
război aiciericans’ aU'*bbmL.------
glunUe de coastă ”dln’ nsetenșli pro
vincii, provocJhd numoroMC victime. 
In rindul populației civUe. Ministerul 
Afacerilor Externe ol R. D. Vleinara 
a dat publicitfițiF o declarație de pro
test Ln legătură cu aceste noi acte de 
război ale Statelor Unite, ceriad În
cetarea Imediată șl definitivă .a tutu
ror bomljardamentelor șl actelor a- 
gresive Îndreptate împotriva suvera- 
nităill ș! securiiăîl 1 R. D. Vietnam.

:..™:21ți populate din prO'rincBJe 
’An, Tinh șl Quartg . Blnh. 
In același timp, mal multe riave de

marini, precum șl Importante canti
tăți'de urine 51 munltlL

Delegația G.R P. aî Republicii 
Vietnamului de Sud condamnă saver 
aceste no! acte de țntonslficare a 
războiului șl subliniază că Adminis
trația americană încearcă să Inițieze 
o nouă escaladare a războiului si sfi 
sporească nrezența americană la 
Vietnam, ln snoranta de a salva de 
la eșecul deplin politica de „vlet- 
namlzare”.

Guvernul Revoluționar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului, de Sud a- 
trage atenția opiniei .publice rnon- 
'djalp rtT'S.U.A. pregătesc noi frân
turi militare împotriva Vietnamului 
de nord șl sud. arată In Încheiere

PARIS 6 —■ Corespondentul nostru. 
P. Dlaconescu. transmite : Delegația 
Guvernului Revo!i:ttor.ar Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud la 
conferința de la Paris in problema 
Vietnamului a dat DubllcRăHI o de
clarație. In care se arată că. Incer- 
clnd să Inducă In eroare opinia u’.i- 
bîlcă prin afirmațiile cu privire la 
noi retrageri de trupe din Vietna
mul de vad. S.U.A. concentrează In 
același Hmp un număr fără o-ece- 
dent de port-avtoane. s! alte nave 
fislllțafe. precum șl bombardiere sl 
avioane de vlnătoare In zona Intfo- 
cbtanL Sub pretextul ..apărării uni
tăților americane care rfimth ' ln 
Vietnamul de «ud”:. arată declarația. 
S.U.A. se pregătesc să trimită In ----- . ----  -
Vietnamul de sud mii de duscmI declarația.

Pentru reluarea tratativelor de la Paris!

Nimic nu poate 
infringe popoarele 
care luptă pentru 

drepturile lor! 
O cuvîntare a lui

Fidel Castro

I

CONAKRY G (Agerpres). — Uiirzl 
cuvlntul la un miting organizat _ in 
onoarea sa. primul ministru al Gu
vernului Revoluționar al Cubei. Fidel 
Cartro. care face o vizită in Gui
neea. a declarat că oooulalla . aces
tei tărj conte conta pe eolldarttatea 
cubaneză Ln lupta Împotriva amenință
rilor Lmperiallste. relatează agenția 
Prer.sa Latina. El a condamnat în
cercările de Invadare a Guineei de 
către mercenari rare acționau cu 
sprijinul Statelor Unite șl Portuan- 
lier.' Făclna: o paralelă Intre aceste 
tentative șl invazia de ta Playn Gir 
ron. Fidel Castro a spus că „eșecul 
acestor lnvnz.il a dovedii că. aiunel 
ci ud popoarele botAri.se să lupte 
pentru drepturile lor. nici o forță, 
oricît nr H de mare, nu Ie poale In
fringe”.

Ș

Va fi parafat acordul 
asupra traficului in 

R.F.G. și R.D.G
Acordul asupra traficului intre 

R. F. a Germaniei șl Republica 
Democrată Germană urmează 
să fie parafat la Bonn, vineri, 
13 mal, anunță agențiile A.D.N. 
și D.P.A. Această înțelegere a 
fost realizată in cursul întreve
derii desfășurate vineri intre 
Michael Kohl, secretar de stat 
la Consiliul de Miniștri al 
ILD.G., și Egon Bahr, secretar 
de stat Iu Cancelaria fcdcraU. a 
ILF.G.

UUni.iNUI.. OCCIDENTAL 6 (A- 
gerpres). — Președintele Partidului 
Socialist Unit din Berlinul Occiden
tal, Gerhard Danellus, s-a pronunțat, 
ln‘r-un articol publicat ue ziarul 
„D'e Wahrhelt”. Ln favoarea ratifi
cări! tratatelor semnate de IL F. a

H a cubiintat că populația ' 
Uneză așteaptă.cu nerăbdare

Germanie! cu U.R.S.S. șl cu Polonia, 
vert-ber- 

______ .__ ratifica
rea celor două tratate, tatnicit acest 
lucru va favoriza, printre altele. In
trarea te vigoare a acordului cvadri- 
parȘț itsiipra Berlinului occldentai.

Nlxpn, care va sosi la 2D mal ta Salz
burg pentru o escală de 3d de ore, 
ki drum spre Uniunea Sovietică, va 
avea o întrevedere cu. cancelarâl 
Austriei, Bruno Krelsky — anunță 
un comunicat oficial publicat la 

. VIena.

Gustav Husak, w!L'rfiEar s8- 
neral al C.C. al P. C. din Cehoslova
cia, a uvul slmbălă o întrevedere cu 
Henry Winston, președintele P.C. din 
S.U.A., aflat ln vizită la Praga, re- 
latenză agenția, C-T-M

Ințr-o ședință a Prezidiu
lui guvernului polonez, des- 
KșurhUi la .Varșovia, au fost exami
nate propuneri privind modificările 
ln planul de dezvoltare a economiei 
pe anul In curs și tn domeniul co- 
merțului exterior, anunță agenția 
P.A.P. .

La închisoarea din Co
beai (Turcia) au îost “ecutați 
Deniz Gezmta. Yusuf Aslan sl Hu- 
seyln lean, membri ai Organizației 
Ilegale _Dcv-Genc"“. condamnați la 
moarto 5a 0 octombrie 1&71 de pri
mul tribunal din Ankara, sub acu
zația „de a fi încerca: să răstoarne, 
prin forță, ordinea constituțională și 
parlamentară a RepubllcLl Turela* — 
anunță postul do radio Ankara.

Vizita făcută în Algeria 
de președintele.. Republicii Arabe 
Egipt, Anwar Sadat, șl președintele 
Consiliului Comandamentului Revo^

în localitatea Nyirbator din 
Județul Ssablocs-Sratmar (R. P. 
Ungară) s-a deschis o Săptă- 
mlnd a cooperației de consum 
româneftL Cu acest prilej, la 
magazinul universal din locali
tate s-a deschis o expocflfs de 
mărfuri romdncjfi; Stnt .prezen-' 
tale o gamă largă dc articole de , 
larg consum — confecții, încăl
țăminte, mobilă, aparate dc ra
dio țl televizoare. produse ali
mentare. în aceste zile, fn toate 
magazinele cooperației de con
sum din loc&Utate s-au organi
zat raioane speciale' In cadrul 
cărora sc vind produse 
nețti.

ronri- 7 ti

0 declarare comună a 
R.P.D. Coreene și Regatului 
Cambodgiei “ fost sî®- 
bfitâ. la Phenian, de Kim Ir Sen, 
șeful statului șl președintele Cabine
tului de Miniștri el R.P.D. Coreene, 
șl Norodom Stanuk, șeful statului 
cambodgian șl președintele Frontu
lui Unit Național al Cambodgiei 
('F.U.N'.KJ — anunță agenția A.C.T.C.

„Cosmos-489". In uniune. 
Sovietică a fost Lansat slmbătă sa
telitul artificial ol Pămlntulul „Cos- 

Aparntajul științific Insta
lat la bord, funcționează normal.

Șapte particule ca pot fi iden
tificate cu antiproton! au fost 
înregistrate de aparate științi
fice. la înălțimea de peste 30 
km — informează 'clarul sovie
tic „Izvestia". Experimentul a 
fost efectuat de oameni de ști
ință de la Institutul Hxlco-teh- 
nic al Academiei de Științe a 
U.R.S.S. Existența antimateriei 
a fost demonstrată de experien
țele de Ia. acceleratorul de pro
toni de la’ Strrpuhovo. In cadrul 
ciroră s-au obținut cinci nuclee 
de antiheliu.

încheierea sesiunii 
Comisiei 0. N. U. 
pentru, dreptul 

comercial internațional
NEW YORK 6 (Agerpres). — La 

5 mai s-au Încheiat la New, York 
lucrările celei dc-a V-a sesiuni a Co
misiei Organizației Națiunilor Unite 
pentru drepSUJ comercial internațio
nal,- ta care a participat șl. România, 
ca rnombră a comisiei.

Comisia a evamhiai, intre altele, 
raportul special prezentai de șeful 
delegației române, Ion Nestor, cu 
privire Ia arbitrajul comercial șl a 
Iiolarit ca raportai să constituie baza 
dLseațUIor ulterioare în această pro
blemă. Raportul special urmează a fi 
publicat In anuarul comisiei/

PARIS, 6 (Agerprea). — Reprezen
tantul delegației R.D. Via Intim ia 
tea tall vela de la Parte cu ori vira la 
Vietnam a anunțai că. 1a 2 mal. la 
Paris a avut loc o intîlnlre confiden
țială Intro Le Duc Tho. consilierul 
special al șefului delegației R.D.V. 1a 
tratative, șp Henry Kisslncer. consi
lierul special a.l președintelui S.U.A, 
panteu problemele securității na
ționale — anunță agenția T.A.S.S.

Reprezen‘.an:ul delegației R.D.V. a 
reievat că. |n scopul- Începerii unor 
convorbiri serioase, „trebuie reluate, 
înainte de toate, ședințele conferinței 
de Ia Paris”. ..Prin refusal de a par
ticipa ln tratativele de la Paris In 
legătură cu Vietnamul, a adăugat el. 
S.U.jă. au arăta", că nu doresc trata
tive”.

U.N.C.T.A.D. ffl
PROBLEMELE MEDIULUI 

ÎNCONJURĂTOR 
TREBUIE EXAMINATE 

IN STR1NSA LEGĂTURĂ 
CU PROBLEMELE 

DEZVOLTĂRII

Documente adoptate
de sesiunea

Consiliului F.D.I.F.
I

Situația din Burundi se menține încordată
BUJUMBURA 6 (Agerprea).’ - 

Iară, situația conilnuă să răniină 
fuză" — transmitea simbătă 
postul de radio burundoz „Vocea re
voluției1’, in legătură cu evoluția In
cidentelor din Burunill. In diverse 
puncte ale (trib conilnuă luptele, 
ciocnirile cele mai puternice 1.1 
semnalai® în provincia Baruri șl in 
regiunea tacului Tanganyka.

.Incidentele au fost declanșate tn 
urniă cu o săpLfcnlnă do către cereu-

- „Iu 
eon- 

seaia-

rile monarhiste care nu încercat, 
prlntr-o lovitură do stat, să-l readucă 
pe tron pe fostul rege Ntare al V-lea. 
Tentativa de lovitură de stat a avut 
loc ia scurt timp după, co președin
tele Mlcotnbero. care deține șl func- i * 3 rii ..^.Arn Â-â f . «ă —■ lin 11 mlksllrk zi î t» A r» jlcle,- țla de premier/ anunțate demisia ca- 

filnil blnetulul său, în timpul luptelor an
gajate Intre trupele guvernamentale 
șl rebeli s-au . înregistrat numeroși 
morțl, printre ce! uciși nfllndu-se ri 
fostul rege Ntare al V-!ea.

BELGRAD B (Agerpres). — Pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, los'.p 
Braz Tlto, și președintele Republicii 
Africa Centrală, Jean Bedel Bokassâ. 
au semnal comunicatul comun cu, pri
vire la convorbirile lugoslavo- 
centrafricane — anunță agcnțîa 
Toniug. Totodată, Intre reprezentanți 
al celor două țări au fost semnate 
patru documente' privind cotabomroa 
dintre Iugoâtavta șl Republica zYfrica 
Centrală : un nou acord privind co
laborarea cotnerctală și economică, a- 
cordul privind comunicațiile nerlene, 
prolocoîiîl referitor ta colaborarea 
tehnlco-ștllntlflcă și culturală șl sta
tutul noii Comisii mixte, care va 
avea «sarcina că promoveze colabora
rea In diferite domenii ale econo
miei.

Guvernul Ceylonului * 
aprobat proiectul de lege pentru re
forma agrară, ce urmează sfi fie su
pus spre examinare parlamentului 
țării. .

■
La Varșovia â sosit în 

vizită fîndre Rettencourt, 
ministru delegat pe lingă primul ml- 

‘ ’nistru al Franței. El a avut convor
biri cu Mieezyslaw Jagielskl, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al R. P. Polone, președintele Comisiei 
de Stat a Planificării, în problema’ 
dezvoltării colaborării economice bi
laterale.

SANTIAGO DE CIULE 6 — Co
respondentul nostru. E. Pop. trans
mite : Lulnd cuvînlul Ln plenara 
Conferinței U.N.C.T-A.D.. reprezen
tanta] român Ghcorghe Dolgu a n- 
rătat că protejarea metilului Încon
jurător se Impune tot mal mult a- 
tențiel.

Delegația romfină — a spus vor
bitorul — apreciază. In acord cu De
clarația do ta Lima, că problemele 
mediului Înconjurător trebuie exa
minate in slrînsă legătură cu pro
blemele dezvoltării, că această legă- 
.turâ trebuie să preocupe ln egală 
măsură tont® țările, comunitatea ln- 
tonuițlopolă In ansamblul «fiu.

Orice politică privind mediul În
conjurător — a continuat el — tre
buie efi fio concepută astfel Incit să 
nu aducă atingere curentelor, moda
lităților șl criteriilor do acordare a 
asistenței financiare către țările ln 
curs de dezvoltare șl să nu genereze 
noi condiții nefavorabile pentru des
fășurarea comerțului International 
eau bariere suplimentare. hotarifâre 
ori de altă natură, cusceptiblle de o 
compromite posibilitățile actuale șl 
viitoare de oroarea ale țărilor ln curs 
de dezvoltare.

SOFIA 0. — Corespondentul 'Agcr- 
pres, C. ĂmarițeL transmite : în sta
țiunea „DrujbiC, din IL P. Bulgaria, 
au luat sfirșlt lucrările sesiunii Con- 
rtllulul Federație! Democrate Inter
naționale a FemeHoc. ta care nu luat 
parte reprezentanta ale arganlzațlikw 
șl uniunilor de femei din 65 do țări 
ale lumii. »

Ln sesiune a participat. ș! o dele
gație . românii, condusă de pro", ing. 
Suzana Gădea. președinta Consiliului 
Național al Femeilor din Republica 
Socialistă Romfihla.

în ultima zi n lucrărilor au fost 
adoptate apeluri către femeile din lu
mea întreagă pentru pace In Indo
china șl către femeile mame in 
legătură cu 1 Iunie — Ziua Interna
țională a copilului — precum șl re
zoluția privind rolul organizațiilor do 
femei ln antrenarea tinerelor feme" 
ta viața economică, politică, socială 
?!' cui turală o țărilor lor.

Cu prilejul închiderii sesiunii Con
siliului .F.D.LF., Todor Jlvkov; pre
ședintele Consiliului de Stat, al IL P. 
Bulgaria, a oferit o recepție ln rtzțgteă 
participantelor.

Cel de-nl IX-lea Congres 
al Partidului Țâr&iesc De
mocrat din Germania e!-a
încheiat lucrările ta Schwerin’ 
(R.D.G.). Particlpanțli au aprobat o 
holărire privind sarcinile de viilor! 
ale partidului și au ales organele cen- ! 
tralo, menționează agenția A.D.N. (

WiUitnn Rogers,
Departamentului do Slat al S-UJUTii’ 
sosit simbătă ln Bonn, lntr-o vlrită 
oficială do trei zile.

Fulliert Youlou, fost pTeî“' 
dinte al Republicii Congo-Brazzaville, 
a încetat din vtață, anunță agenția 
France Presse. El a fost Înlăturai; 
din funcția pe care a deținut-o ln! 
octombrie 1G03, după cere, din 1633/ 
a trăit In exil la Madrid.

J
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Situația s-a compli
cat ?i mai mult ln 
urma faplulu! c<! par
tidul democrat-craț- 
iin, partidul ' ața-nu* 
mitei „majorități re
lative" — cste din 
1945 s-a aflat pernia- 

ifi țărilț
■ singur sau ln allanțil 
cu alte forțe — a de
clarat ofldal jl ln re
petate rinduri că nu 
mai recunoaște „necs-

După o pauză de re
flectare de 24 de ore 
— campania electorală 
s-a încheiat vineri la 
miezul nopții — cri 
peste 37 de milioane 
de alegători italieni, 
dintre care peria 19 __  _ _ ___
milioane de femei, nent la eterna |£rtl, 
rini chemați astăzi fa 
fața urnelor pentru a 
alege pa deputății și 
senatorii celei dc-a 6-a 
legislaturi republica
ne. Este un moment 
de importanță deose
bită pentru Italia, un 
test electoral dintre 
cele mal angajanie. 
Motivele 'sini "multiple 
jl anume pentru că ta 
acest test s-n ■ ajuns 
prin dizolvare^ antici
pată a parlamentului 
ca urmare a crizei 
formulei guvernamen
tale de ceniru-sllnga ; ‘ 
pentru că de la noul 
parlament ■ te • ajinaptă 
rezolvarea unei serii 
de probleme de na
tură economică șl ®o- 
dală ce afectează mi
lioane de oameni al 
muncii : pentru ci pe 
scena positleâ s-au a- 
flrmat tendințe pen- 
culoase de l_.. 

dreapta, neofasctșțe ; 
pentru câ perioada 
dinaintea alegerilor1 a 
fost dominata de o 
ciocnire dlrză între 
forțele de stingă,' în 
ansamblul lor. ți cele 
care au în vedere de
plasarea spre d 
a axei politicii 
Ilene.

slîatea* unei -cccllfU 
de centru-stinge, re-
lulndu-ri libertatea de 
a reconstitui, dacă va 

\conridera util, un gu
vern de centru. cutau 
fără dreapta liberală, 
dar tprijin.il de acc?- 
tia fh partăriivnt. Am- 

extrenză blgultalea P.D.C. este 
ușor sesizabilă dacă se 
ține scama că lideri 
democral-crețtlnl au" 
lămt o portiță ?1 pen
tru o enentuaU reedi
tare a formulei . gu
vernamentale de ceti- 
tni-sitnga. dar în con-

. diții de i.neffi opozi
ție față de comunițti“-

Ultimul act al cam
paniei electorale, con
sumat vineri seara, a 
prilejui» o nouă intil
nlre a secretarilor po
litici ai diferitelor par
tide cu milioanele de 
alegători. în cadru! 
unei cmiriuni speciale 
a televiziunii. Cei 
nouă lideri ai partide
lor reprezentate In 
parlamentul precedent 
au reafirmat te.cd o

dată — timp de sase 
Ciiisate jiecure — po- 
dțillo formațiilor po
litice rcspecllce. au 
scos în evidentă’ esen
ță prooramelor’cu care 
se prezintă ln t~‘- 
mr-mltii .elecidral . „ 
ase’sl prilej, ENRICO 
L. : .INGi’f'R secre
tarul general al P.C.I.. 
a declarat ; ..Mfi adre
sez In ' primul rihd 
muncitorilor. Nici o 
cucerire pe care ați 
obținut-o nu v-a fost 
făeuifi cadou : ați lup
tat. ați făcut mari sâ- 
crlîldi. v-ali găsit 
permanent Împotriva 
marelui patronal, a

dreptei, a guvernelor al populație! d!n țAer.- 
conduse de , democrat- . 
creștini. Pentru fletra-. 
re luptă și cucerire a' 
voastră au fost totdeau
na hotăritoarn prezen
ta șl acțiunile narii-. 
duiul comunist^ P.C.I.. 
caro: a dat cea mal 
mare contribuție și 
sacrificii de s'nge la 
lupta împotriva fascta- 
mului. este garanția 
cea mai de nădejde

zoglorno. al pensiona
rilor. Ne adresăm tu
turor Italienilor cure 
vor pacea și Indepen
dența poporului nos
tru. a tuturor popqp- 
reior. A sosit momen
tul, ca' Italia afl lasă 
din situația de confu
zie. de IncerHtu'Vn! »l 
do pericole...”. FRAN- 
CESO DE MARTINO. 
președintele P.S.I.. a

împotriva oricărui pe
ricol de drcuDia... Vo
tul dat partidului co
munist poște deschide 
cel mai slaur calea 

■unei conduceri politice 
lața diferite de cele oe care
ca le-am cunoțțui plnă

i acum. Avem ■ nevoie
de un guvern bazat pe 
consensul cei mai 
lafg pasibil al poporu- construi o Europă unl- 
lul A da' cîl râlț ' A"''''’fiBr-’--'

. te voturi P.C.I.
șeamnă crearea 
dlțillor pentru 
pnsi înainte In folosul 
clasei muncitoare, al 
muncitorilor agricoli, 
a! țăranilor, funcțio
narilor, tehnicienilor.

subliniat că partidul 
său Iți propune să ur
mele .calea „Înfăptui
rii acelor reforme ră
mase nerealizate din 
cauza dizolvării anti
cipate a parlamentu
lui. Cerem initiative 
active ale Italiei ln 
favoarea destinderii și 
colaborării pent™ a

1 mul- 
.. fn- 

con- 
i noi

tft. convocarea confe
rinței pentru securiia- 
toa europeană, care va 
trebui sfi âseze pacea 
pe baze mai solide șl 
sigure... Subliniem ne
cesitatea unei politiei 
de reforme, care eS 
fie caracterizată de

mobilizarea tuturor 
forțelor progresului ce 
există ln Italia, repre
zentate de sindicate și 
organizații politice”. 
Secretarul national al 
P.D.C., ARNALDO 
FORLANI, după ce a 
enumerat ceea ce c! a 
apreciat a fi realiză
rile de plnă acum, re- 
cunosdnd ■ totodată 
„existența a Încă nu
meroase probleme de 
rezolvat”, a prezentaS 
un cadru alarmist ci 
situației, prccontaind 
SUEtrrr.e '„puternice". 
,Jermltate.‘ si „irola- 
rea comâni»H!or“.

In acest contest, tn ' 
care rolul nartldelof 
mici ar putea cd fie 
determinant in încli
narea frnlanfei. curln- 
tul tl au acum alegă
torii : d Ji-l vor spui 
ne ir.cepind da astăzi 
de la orele T.OO pinii 
luni la orele 14.00 (ora 
locală).

în așteptarea rc--d- 
tatalor ce se cor ști — 
cel puțin parțial — 
marți, observatori! po
litici nu ezită să con
sidere că necunoscu
tele sint tncă mu’te. 
A'enfla tuturor se de
plasează acum spre , 
această rl. clnd — In 
bara rczuliatelor scru
tinului — cadrul noii- 
tic italian ca 
m al clar.
■lesnrlr.de 
bază ale 
orientări.

N. PUICEA

de-ccnl 
nutlndu-se 
liniile de 

viitoarei

masâ la Londra, In sprijinul unui document public, som-Demonstrajie de mosd la Londra, In sprijinul unui document public, sem
nai co 750000 de persoano, prin care se cere organizarea unui referendum 

in problema aderârii Marii Britanii la Pia|a comunfl

Cataslrofă aeriană în Ita
lia. Vineri noaptea, un avion de tip 
DC-8, aparțlnind companiei aeriene 
„AEltalta”, s-a prăbușit în flăcări 
lingă Palermo, ln urma ciocnirii de 
un masiv muntos. Toți cel 108 pasa
geri , țl cel S membri al echipajului 
șl-au pierdut viața.

‘ Ktaus A lima an ar L™.
fi recunoscut revent cestuia din La Paz. 
că este una'sl aceeași unde, trăiește .din s- 
persoanâ cu fostul V’-'f nul 1051. si ar ti ren
al Gestanoulul din 
Lyon. Klaus Barbie, 
informează marele 
cotidian brazilian ..O 
Estado do Sao Paulo”. 
Potrivit riarulul. u- 
nul din redactori! sfii 
a făcut luna trecuta 
o vizită DresunuBiiiul

S.S.-:st la locuința a- ' nnt ne viată, deci, ce 
rost ar mal a-.^a 
să ascund adevărata 
mea Identitate”. Ci- 
teva cotidiene brazi
liene de mare Urai 
au anunțat că vor pu
blica. Inceplhd din 
n doua iumfitate a 
lunii mal. textul In
tegral al acestor „me- 
morll-lntcrvlu”.

a- 

șlt chiar să ti înre
gistreze mărturisiri
le. care evocă cu luz 
de amănunte atroci
tățile comise ca sof al 
Gestapoului din Lyon 
„Știu, ar fi afirma" 
Altmann-Barble. efl 
nraclic sint condam-

India și Pakistanul 
au hotărît 

să înceteze luptele
în zona Cașmirului

DELHI 0 (Agorpros). — Coman
damentul forțelor armato Indiene a
ordonat trapelor sale să Înceteze 
luptele angajate cu unitățile milita
re pakistaneze ln zona Cașmirului, 
j»; arată Intr-un comunicat al Mi
nisterului Indian al ApArilril. rela
tează agențiile Reuter sl France 
Presta. • .

Hoîărirea a fost luată dună ce co- 
mandamo.ițele armate alo celor două 
părți nu Intrat In contact pentru a 
se alunge ta o înțelegere orivlnd ’n- 
cetarea forului., menționează comu
nicatul.

*
RAWALPINDI 6 (Agerpras). — 

Comandamentul tortelor armate pa
kistaneze a ordonat trupelor șale În
cetarea oricăror lupte anaaiate cu 
efectivele Indiene In' regiunea Rai
ma. din zona Cașmlrulu!. — anun- 

i comunicat oficial dat tniollc!- 
ta Rawalpindi — transmite a- 
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