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Istoria ro-
Decebal,

in premieră © în confruntare

a- României

de f.lS al României țodaJlfite. de 
incredere și optimism In ziua de 
mi Ine a patriei este legat în con
st! In (a tuturor do forja vitală a 
nucleului dinamizator al întregit 
noastre societăți — partidul comu
niștilor.

Experiența României confirmă în

dalai a-» Identificat eu cele mai 
năzuințe ale maselor, a

Alte știri din țară ft de 
peste hotare în pagina 
a lll-a

mod strălucit legea generală a re
voluției si construcției socialiste 
potrivit căreia conducerea do călro 
partid a tuturor sferelor vieții w>- 
claie constituie 'actorul politic 
fundamental care asigură succesul 
operei de făurire a noii orindulri 
sociale. Ața cum sublinia tovară
șul Nicolae Ceausescu la (semi
centenarul P.C.R. : „Politica paril-

Scrisori si

surată pe un front da 
aproape 5,5 km, din 
caro au sfredelii 5OC®9 
mc de rocă, minerii 
din echipele Iul Marin 
Vialcu șl Ion Andre!- 
ca au reușit r5 se In- 
Ulnească. duminică la 
amiază. Prin noua gu-

de la Giurgenl-Vadul 
OU, noul pod peste 
Mureș i constituie a 
doua mare lucrare rea
lizată In țara noastră 
din elemente sudate.

Panglica inaugurală 
a fost tăiată de tova
rășul Andrei Cerven- 
covid, prim-recretar 
al Comitetului jude
țean Arad al P.C.R..

împrejurări să viețuiască. a 
ținut mereu fruntea sus, 
ș1-u păstrat mereu mlr.drta 
șl niciodată In Inima sa 
nu a lăsat să ae stingă Ga- 
eâra nădejdii Intr-un vii
tor mal bun pentru țară 

șl pentru oa- 
menit țării. Nă
dejdile poporu- 

< ’ .' Iul erau legate,
!n întregul lor, 
de Independenta 

■ i și suveranita-

avnosate . _ ___  _
dat expresie înseși cerințelor obiec
tive ale dezvoltării noastre sociale, 
ale progresului material ți spiritual 
al României. Prin aceasta, prin 
urlața muncă politică șl organiza
torică desfășurată pentru construl-

leri, în masivul Lotrului

un exemplu 
acrii tor patriot, de 
militant. Ceva mal

PROLETARI DIN

neștî. care mal tlrzlu. prin 
unire, nu etat la temelia 
statului nostru românesc, a 
fost o Istorie neobișnuit de 
frămintală șl de dramatică, 
plir.ft. de cele mal multe 
ori, de evenimente alnge-

In cursul vizitei oficiale în Re
publica Socialistă România, preni- 
erul Israelului a fost însoțit de Ra
phael Benshalom, ambasadorul Is
raelului la București, Slmch* 
Dinltz, director general al Preșe
dinției Consiliului da Miniștri ți 
consilier politic al primului minis
tru, general de brigadă Li or Israel, 
secretar militar al primului minis
tru, Cohen Yohnnah, directorul De
partamentului Europa de est din 
M.A.E., Kaddnr Lou, secretară per
sonală a primului ministru.

’.-.44 w.i (Agerpi*?):

care j ylețulseră 
noastră j treceau 
de om In gură de om ca și 
legendele, ca șl basmele, ca 
și baladele, din generație 
în generație. Pe îngusta, 
lunga ți săraca vale a Căl- 
mățuiuluL nopțile, mal fl
ies cole’ de Iarnă, păreau 
fără sfirțlt. Somnul era pu
țin ?1 pofta de vorbă o oa
menilor! mare. Noaptea în
cepea cu "povestiri despre 
boierii din împrejurimi, so 
continua cu evocarea hai
ducilor care acționaseră pe 
Olt sau pe Dunăre pe la 
mijlocul secolului trecut 
Pe urmă se vorbea desore 
voievozii conducători de 
oaste, care de-a lungul 
multor veacuri apăraseră 
cu vitejie hotarele țării, li
bertatea ei. Independența 
el. suveranitatea oL Un 
Mircea cel Mare, un Mlhai 
Vlteazu,

Cu deplin temei se poate apre
cia că perioada ultimilor ani, mar
cat i de congresele ai IX-lea, ai X- 
Iea șl Conferința Națională a I’.G.IL 
din 1887, apare ca fiind cea mal fer
tilă din întregul răstimp de la elibe
rarea (Arii. Sub Impulsul partidului, 
In toate sferele vieții economice, 
sociale șl spirituale, perfecționarea 
se manifestă ca o trăsătură defini
torie a activității, dctermlnînd pro
funde transformări calitative, ac-

Duralnlcă dimineața 
a fost inaugurat la 
Arad podul peste Mu
reș, care asigură legă
tura directă Intre cen
trul orașului șl zona 
cetății. El are o lun
gime de 187 m șl dis
pune do două benzi 
pentru circulația ve
hiculelor și de trotuare. 
După transdanubianul

„Istoria partidului nostru

roase. Poporul român, de-a 
lungul Întregii iul istorii, a1 
fost nevoit să sten de ve
ghe. cu arma In mină. în 
același timp, el a cintat șl a 
slăvit figurile celor ce au 
luptat pentru libertatea țâ
rii și a oamenilor el șl. tot
odată. a veștejit. In dntece 
de ură șl in blesteme, pe 
asupritori. Poporul, cu toa
te condițiile deosebit de 
grele in care a fast silit de

, ■ ■ . . ---- .

organ al Comitetului central al partidului comunist român

în masivul Lotrului 
a răsunat cea din 
urmă explozie, cu aju
torul căreia a fost stră
punsă ultima porțiune 
a galeriei Vidruța-Pe- 
trimanu. După aproa
pe patru ani de mun
că neîntreruptă, desfă-

rea soctalljmulnl, , Partidul Comu
nist Român s-a afirmat. In fapt, 
drept forță politică conducătoare a 
sociclăjii, recunoscut ca atare de 
întregul popor™ Niciodată, în mile
nara sa Istorie, poporul român n-a 
avut un,asemenea conducător călit 
?î Încercat în lapte, b asemenea 
forță in stare să-1 ducă cu mină

Primul contact cu Istoria 
poporului român nu'J-am 
■luat prin mijlocirea cuvin
telor tipărită pe foile cărți
lor său ale jurnalelor popu
lare cate uneori ajungeau 
pinâ In salul meu Înșiruit 
de-a* lungul firului de apă 
care și atunci purta același 
nume ca Mtăzl, Călmă- 
țului.' Faptele vrednice de 
ținut minte ale oamenilor 

..... ...........înaintea 
din gură

țeri superiori.
Erau prezențl membrii Ambasa

dei Israelului la' București. s
Pe aeroport erau arborate dra

pelele de stat ale României! și Is
raelului. !

După Intonarea imnurilor de stat 
ale'celclj’c/dbiifl .țâri,. primuL jmlnjs-

președintei© consiliu
lui popular județean, 
in cadrul unei festivi
tăți la care au parti
cipat constructorii ș: 
montoril podului, re
prezentanți ai organe
lor locale de partid șl 
de stat șl numeroși lo
cuitori ai orașului.

dovei, un Ion Armeanul șl 
Încă mul|l alții, trăiau In 
memoria oamenilor, după 
cum trăiau șl In Istoria 
scrisă a poporului. Horla, 
Cloșca și Crlșan, ca șl A- 
vram îancu erau figuri
populare. Por
tretele lor fru- -
moașe lmpodo- r , , .
beau Interioa- ;r:
rele multor cn- I , -
se. Tot așa se "'■> 
Intlmplfl și .cu . f,
portretele, după 
cit e-e pare ' 
toate Închipui-
le, ale lui Tu- ® tS
dor din Vlttdl-
mlri. Din gurile !~J
sătenilor mal In . IțlȘJț!
virată, neștiutori
do carte. înec- ț i
penm noi. co
piii de po va
lea Călmătji'u- 
lul. să învățăm 
mflnilor. Tra'an.
podul pesie Dunăre ridicat 
de Apollodor din Damasc, 
cetatea Sarmlzegelusa™ 
Războiul din 1677 pentru 
independenți.. Toate se cu
noșteau™ Toate se comen
tau™ Toate erau menite 
să’treacă mal departe către 
viitorul fără aflrșlt.

Istoria românilor " șl a 
formațiilor statale romă-

la Palatul Națiunilor din Geneva © De pretutindeni

dreptate și 
progres ale clasei muncitoare sl ale 
Întregului popor, conștiința înaltei 
responsabilități fală de destinele 
țării l-au Insuflat forța necesară de 
a birul greutățile, de a nu se lăsa 
abătut din calc de prigoana sălba
tică dezlănțuită de guvernele bur- 
ghezo-moșlereștl șl dictatura' fas- 
.cistă. Doyedlndu-so la Înălțimea 
misiunii sale Istorica de avangardă 
a proletariatului, a maselor munci
toare. el le-a călăuzit cu abnegație 
în lupta Împotriva claselor exploa
tatoare. pentru făurirea orfndulril 
noi, social tete. Poporul nostru — 
care va aniversa mi Ine 03 de ani da 
la proclamarea Independenței de 
etat a României, șl Împlinirea a 27 
de ani de la victoria coaliției 
antifasciste împotriva Germanici 
hiflertrta — știe că numai sub con
ducerea Partidului Comunist Ro
mân. în anii socialismului, inde
pendența sl suveranitatea tării nu 
devenit reale sl efective, gă.slnrlu-sl 
expresia Bunremă. planară. In ton
tul că pentru prima oară In de
cursul frămintate! sale Istorii as
pirațiile poporului de a-sl hotărî 
singur șl nestingherit destinele, de 
a fi stfiplnul nroorlel sale țări, eli
berate din cătușele oricărei asu
priri. și-au găsit Integrală împli
nire.

Toate marile transformări revo
luționare care fac ca în 1972 înfăți
șarea tării, viata oamenilor muncii, 
locul României în lume să fie ra
dical schimbate, slut rezultatul no- 
lltlcll marxlst-lenî niște a partidu
lui, al rolului îndeplinit de acest» 
cu fortă politică conducătoare .» so- 

E eietățîi noastre. Tot ce stă la te
melia superiorității orinduirir noas
tre. tot ce reprezintă Izvor de cer
titudini șl mindrie patriotică pen
tru flecare din cri 20 do milioana

multe Jertfe, dar el se 
Isprăvise prin biruință, 
prin Independența șl suve
ranitatea tinărului stat ro
mân. Numărul cel. mal 
mare al Jertfelor de singe 
l-au dat țăranii. El au dat 
soldați regimentelor. El 
au aprovizionat regimen
tele care luau cu asalt re
dutele turcești. Strălucitele 
fapte de arme ale ostași
lor au slujit multor scri
itori la crearea unor opere 
dintre cele mal valoroase. 
Printre cel mal de frunte 
s-a aflat bardul național 
Vaslle Alecsandri rare a- 
jutase aut de mult, mal 
Înainte, cu literatura Iul. la 
Unirea Principatelor. Va- 
fllle Aleesandri a fost nu 
numai un mare scriitor, ci 
și un strălucit exemplu, 
pentru toți scriitorii care 
l-au urma!
viu d< 

, scrii to: 
tlrziu, George Coșbuc a re
luat unele din ternele pa
triotice ale Iul Vaslle A- 
lecsandrl. le-a îmbogățit 
șl Ie-a dus mal departe. 
Curind după debutul său,

Primul ministru al Israelului, 
Golda Meir, care a făcut o vizită 
oficială In țara noastră, la Invita
ția președintelui Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
părăsit duminică dimineața Capi
tala. , ' ,“ f ■ ■ ■ . ’!■ ■

La aeroportul Otopeni premierul 
Israelului a fost condus de preșe
dintele Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, precum .și de 
Comellu . Mănescu, ministrul afa
cerilor Externe, .George Macovescu, 
prlm-adjunct ni" ministrului nface- 
rllor externe, Ion Covaci, ambasa
dorul României In Israel.

Pe aeroport se aflau, de aseme
nea, Theodor" Burghele, ministrul 
sănătății, Matei Ghlglu, ministrul 
construcțiilor industriale, Mircea 
Mallța» ministrul educației și în- 
vfițflmintulul, Teodor Voslllu, mir 
nistrul justl|lel, Ion Drâgan, secre
tar general al Consiliului "de Mi
niștri, Emlllnn Nucescu, președin
tele ■Tribunalului Suprem, Vaslle 
Răuță, adjunct 'al ministrului co
merțului exterior, Radu Constonli- 
ncscu, vicepreședinte al Comisiei 
guvernamentale de ■ colaborare și 
cooperare economică șl tehnică, 
Mlhhea Gheorghiu," prim-vicepre- 
ședinte al Institutului Român pen
tru Relațiile Culturale cu Străină
tatea, Roman Moldovan, președin
tele Camerei de Comerț, Emlllnn 
Manclur, director in Ministerul A- 
facerilor Externe,. generali și ofl-

entuziaste 
juîte de finalele 
popularei compe
tiții sportive de

sigură către telurile spre care as- 
piră“.

Sârbătortm a 51-a aniversare a 
întemeierii. partidului» in Plin pro
ces de concentrare a eforturilor 
creatoare ale întregului popor 
pentru a da viață, programului a- 
iloptal de Conțresal al X-lea — de 
făurire a societății socialiste mul
tilateral dezvoltate — etapă supe
rioară de evoluție a soclelâtll ro- 
mâncșli, de njasurlzare profundă a 
stKrlallsmulul pe țoale planurile, 
de perfecționare a Jsazel țl supra
structurii socah-îte .a Ințrygil . so
cietăți. In vederea realizării’ unor 
progrese decisive pe plan economic, 
spre crearea ; premiselor menite a 
lnltwru trecerea Irț viitor la con
struirea societății comuniste.

Prezentul' socialist; aî țării &e în
fățișează ca o perioadă ffiră pre
cedent in Istorie .prin amploarea șl, 
profunzimea schimbărilor.. înnoi
toare c..onțialc,. udn efervescența 
'riTăsurtțor* șl prolectetofi1*®1 per1*-1 
fecțlonăre și progres, de chemare 
la viată și valorificarea din plin 
a Întregului potențial uman și. 
material al palrieL ,ZI cu sl. săpta- 
mlnă cu săptâmlnâ. slnt elaborate 
proiecte cutezătoare, reflectind îm
binarea armonioasa a spiriliiluj stl- 
imlfic. lucidității șl realismului 
proprii politicii partidului cu în
drăzneala sa de a experimenta mo
dalități noi. superioare, de condu
cere a fioclclățll. deschlzlnd astfel 
mereu mal largi porțile spre pro
pășire. Elanul șl încrederea neabă
tuta cu care poporal dă viață pro
iectelor și planurilor trasate de par-’ 
tldul comunist — marele nrhltecî al 
României socialiste — Izvorăsc din 
convingerea sa că tot ce glndeșie ți 
Inițiază partidul nu arc alt scop dc- 
cîț binele țării, mersul înainte al 
societății, bunăstarea șl fericirea oa
menilor.

Se Împlinesc aștăzl 51 de ard da 
Ia crearea Partidului Comunist Ro
mân. eveniment memorabil care a 
marcat triumful forțelor revolu
ționare șl al marxten-îeninlsmulul 
în mișcarea noastră muncitorească. 
Începutul unei etape noi. superi
oare, a dezvoltării acesteia.

Multe au fost furtunile, grele (în
cercările șl obstacolele pe care 
le-a întlmplnat partidul de-a lun
gul istoriei sale de lupta, dar 
încrederea neabătuta în adevă
rul marxlsm-’.enlnlsniulul, devo
tamentul nestrămutat față de nă
zuințele de libertate,

lupțelor sociale și naționale ale, clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității,] ale tuturor

tru al Israelului, Golda Melr, șl 
președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, au tre
cut In revistă garda militară de 
onoare aliniată pe aeroport. Pre
mierului Israelului și celorlalți 
oaspeți le-au fost oferite buchete 
de flori.

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, și 
premierul Israelului, Golda Melr, 
șl-au luat apoi un cordial răntas 
bun. .. ,

tea sa.
în vorbirile 

lor cu privire 
ta marile figuri 
ale istoriei ro
mânilor, sătenii 
stăruiau asupra 
războiului din 
1077. eveniment 
care, pe atunci, 
era destul de
proaspăt în me

moria tuturor.Pe la 1910 
mal trăiau prin sate bărbați-, 
caro participaseră ca sol
dați la râzbolul de Inde
pendență"' dus la 1877 din
colo de Dunăre. în gra
iul lor simplu șl limpede 
povesteau scene din răz
boiul In rare, infruntlnd 
moartea, luptaseră cu arma 
în mină. Fusese ' greu 
războiul ți nlln de ne- 
sflrțlle suferințe, ceruse

oamenilor muncii fără deosebire de naționa
litate, este istoria nașterii și dezvoltării .miș
cării muncitorești și revoluționare din Komârjia. 
Noi, Comuniștii, sintem ’Continuatorii tradi
țiilor progresiste ale întregului popor. Cinstim 
pe toți acei care au stat în fruntea luptei 
împotriva asupririi străine, pentru nedtîrnarea 
poporului, pentru formarea, statului fiațional 
român. Greul luptelor l-au dus întotdeauna 
masele largi populare; lor le adresăm cea 
mai fierbinte recunoștință și ne plecăm cu 
smerenie în fața jertfelor grele pe care le-au

TULUI“. întreceri 
prile-

masa
FOTBAL. Echipele 
României și Unga
riei se pregătesc 
asiduu în vederea 
partidei de la 14

punsuri ©Curier județean ©Colaborarea în dezbatere
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Salut colegial noii reviste
' J.?/']-’'

99

în cuvintul de naiul al Comi
tetului. județean Sibiu al P.C.R. 
se .afirmă vu. Justețe; „Revista tre
buie să stimuleze îl să valorifice 
eforturile creatoare ale colectivită
ții, să reflecte cu promptitudine 
preocupările creatorilor din uzine 
Si centre de cercetare, din școli șl 
facullăli. din Instituții de orlÂ șl 
societăți științifice, de la orașe și 
de la sate, din Județ și din țâră, 
dinamica artei populare șl a celei 
profesioniste, dcicrmlnlnd prin apa
riția sa o sporită activitate spiri
tuală1 In toate domeniile vieții so
ciale. Totodată, revista va atrage 
mal viu In mișcarea culturală (ro
mânească Intelectualitatea de ex-

iȚAîyUV s'Ș.| I t iTf-;

Festivaluri în județele țârii
în aceste zile. In toata (ara sa des

fășoară tradiționale manifestări cui- „Simbra oilor” la care au participat 
tural-nrtis'Jcc. care se bucură de In- zeci de ml! de oameni a> muncii Sât-

!

noscuța sărbătoare de primăvara

| ■■-----—

(
r

O nouă revislă politică, soctal- 
cullurală și literară — Transilvania

&e înscrie o dală cu prlmul.el nu
măr tn peisajul publicațiilor noas
tre. Urmașă In timp a revistei de
mocratice cu același nume; tipări
tură de înalt prestigiu si îndelunga
tă dăinuire întemeiată In 1KB de li
nul din ctitorii presei române : Gir. 
Barițlu. revista Transilvania, apă
rută sub auspiciile Comitetului ju
dețean Sibiu pentru cultură si edu
cație socialistă, tși propune să in- 
mănuhcheze Intr-un șuvoi unifica
tor tortele Intelectualității slbiene 
care acționează In domeniul Ideo
logic. artistic, cultural, pedagogic, 
să continue creator tradiționalele 
preocupări cărturărești din această . presie germanii șl maghiară, ale câ

rd creați! vor fi înfățișate șl popu
lației românești, sporind astfel cu
noașterea reciprocă șlxtlma. sudlnd 
șl mal mull frăția de viață șl Idea
luri”. '

Diversitatea rubricilor 
ticol^lor găzduite In 
inaugural, stilul sobru 
sini concepute, autoritatea semnă
turilor șl excelenta Înfățișare gra
fică certifică prezența unor reale 
calități publicistice. Consemnind ?! 
salutind cil căldură apariția acestui 
prim număr, urăm revistei Transil
vania să afle tl tn viitor rivnlteîe 
„calități de echilibru, pondere si se- 
riozltatc”, să se situeze la nivelul 
înaltelor exigențe ale partinității', 
să participe activ la amplul coloc
viu comunist al valortior, specific 
evului ardent pe care-l trăiește pa
tria noaxlră sodallstii-

veche zonă de cultură, ootenlln- 
du-!e la dimensiunile spiritualității 
socialiste românești.

Relnfllnțalfi Intr-o citadelă de 
mare tradltie umanistă, publi
cația se angrenează In' amplul 
efort de educație comunistă statuai 
de directivele Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971. nă
zuind să devină o „tribună de afir
mare a forțelor spirituale din a- 
eeasiâ parte a țării”, o oglindă fi
delă a ImulinlriJor șl certitudinilor 
prezentului Așa cum reiese din 
editorialul redacțional Ungă Inima 
țârii, noul lunar intenționează să 
promoveze o publicistică marcat 
politică, militantă, de actualitate, 
«ă sprijine noile valori autentice cu 
spirit de dLscernămlni. din perspec
tiva orizonturilor vaste de gindlre 
Ideologică, eotetlcă. deschise de în
vățătura marxM-leninlsrtă. de te
zele politicii culturale a partidului.

si ar- 
numărul 
tn care

__ ..__ . _—__al muncii Săt- 
tcresul larg ul publicului spectator. mărenl —" romăhl. maghiari, germani
Aslfcl. In Judelui Arad a început cea sl de alte’ naționalități — numeroși
de-a 4-n ediție a festivalului „Primă
vara arădeană”, amplă manifestare 
cullural-ștlInUflcă care reunește for
mații artistice profesioniste sl de a- 
matorl locale.' scriitori, oameni- de 
cultură, arlișll dLn numeroase orașe 
ale tării.

Pe Inverzltele
Oașului a avut 

jU Ft'S - ■

plaiuri ale . Tării 
loc Ieri (7 mal) cu-

țl de alte naționalități — numeroși 
turiști din tară șl de peste hotare.

în Județul Mehedinți. In localitatea 
Bala de Aramă, a fost Inaugurată zi
lele trecute cea de-a 4-a ediție a șta
fete! culturale „Drumul iul Tudor 
VTadlinfrescu* care va străbate mai 
multe localități din I 
drumul narctirs In afiul---------------
Tea de panduri a lui Tudo-.

’ I. ■* ' • , •

j 1 I!

o Teatrul Național din Cluj va 
prezenta, joi T8 mal. premiera ..Gnl- 
telo* de AL KJrițescu. Vor Inle-pre- 
ta : Olimpia Arabic. Rodlca Dami- 
nescu. Constanta Constantlnescu. 
Anca Neculce-Maximllian. Carmen 
Galin. Ligla Moga ele. Reala arti-s- 
tică Olimpia Arfihîr. de la Teitnjrl 
„Ion Vasllescu*-Bucuresti. Deco
ruri—costume : Tn. Clupe.

De asemenea, tn colaborare cu re
vista „Steaua”, teatrul va realiza, 
marți 10 mal. un recital Tudo- Ar- 
ghezi. Reala : Dan Mlcu.
. •.Teatrul „Alexandru DavRn" 
din Plleșii va organiza Intre 8 șl 13 
mal o serie de manifestări artistice 
In cadrai .JSăplămînli unui drama
turg ,— Paul Evdrac*. Menționăm 
dintre spectacolele prezentate :„..Ca
mera de alături” (Teatrul Național 
„IX. Caragiale” —j luni 8 mal). „Cine 
ețd. tu 7" (Teateul de Stat Constan
ța — marți 0 mal) șl (Ten irul „A. 
Davila” Pitești — miercuri ■ 10 mai), 
„'Autograful” : „Trepte*- (Toațral 
„A. Davlla” Pitești — joi 11 mai). 
„Urme pe zăpadă” (Teatral popu
lar Buzău) șl „Ana* (Teatrul „Al 
Davila” Pitești) — vineri' 12 mai. 
„Ape și oglinzi” (Teatrul, mir — 
București — stmbătă 13 mol), „șta-

DavHn"

ti
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SESIZAREA A AVUT EFECT
Âft ’ -4 • r î

Existenta unor daB- dlcaUfle cu privire

Urmare a acestor 
constatări, n fost tri
mis In iudecată— Con
ducerea unității, prin 1denie in gestionarea la modul cura trebuie decidă nr liSnWl-â 

■ !kV-aI^!.r^en „1^1: Jl dStliult din fnnctu de

Județ. itrmlnd 1
iul 1821 de oaâ- ' ’

gestionate- sl evlden. 
ale deșeurUe metall- 

șF unele nroounerl de ce rezultate din oro- 
tmbunătățlre a contro- ceru! de nroductie... 
lulul financiar ce se “ ................. ....
efectuează In legătu- duslriel Consirucțlllor 
ră cu această activita- de "Mașini : S-a luat 
te au, constituit o- măsura-întocmirii, eu 
blectul unei ample sprijinul M.L57.. n u-
scrisori sosite la re- hui Îndreptar de con- n„rwmDt t» fov
dacUa noastră. Din trol pe această temă. Llsteveahu Nleolne'1 răspunsul Ministerului care să fie suptis dls- .,.hE.' 1)1)3.- autorul uneia dintre

scrisori, și a tolerat 
abuzurile săvîrsite. de 
Vellcan Dumitru”.

‘ ? J la o parte 
bllndețea cu care a 

' it un Ins „vi
le fata; de

2. La Ministerul In-

sef serviciu adminis
trativ, fiind trecut în 
funcția de merceolog 
(subL ns.l. Nu s-a 
constatat că condu
cerea fabricii. res- 

, pectlv tov. director 
Nlcolaescu Constantin.

CORESPONDENȚII 
„SCÎNTEir
TRANSMIT:
S ; 81 fi . Sfiil ' *

ILFOV
settlor com

partimentelor de con
trol financiar Intern 
din centrale șl era- r • , ■ 
puri, experimentat si . 
apoi'difuzat pentru a- ț 

foît tratai 
ao natura ccuur avui- în; continuare. In novat du, —• --
nalate. sesizarea a răspuns so precizează “z *nls ?' delan.-
fost transmisă sl corn- șl .mfimirlle luate do dare sl căruia „nu
uartimontelor de con- Însuși Ministerul Fi- J ®'®« , e£n’,® „
trol din M.I.M. șl nanțetor. Astfel. „Di

recția generală a con
trolului, din "M. K, In 
ședințele de lucru cu 
șefii ,
lor de control flnan- Pro fao*ul 
clar intern din minis- Jn scrisoare, ca toate 
lere sl celelalte orga
ne centrale. a-prelu
crat aspectele defi
cienței In ce privește 
gospodărirea, eviden
țierea șl valorificarea

' X
trasat sarcina ca aces-

Ptatrn Neamț — duminică 14 mai), i -.„.«Aor revizor vone- siL?pXfr>!nT^ilta ^BatruJ d9 Sî^Xilrt'aTS: 
Stat Arad — luni 13 mal). I ț^ujui,, sq gpung : „în

• Tot Teatrul „A. Davila* din Pl- t vederea eliminării și — - —-—
teșLl a prezentat, țol 4 mal a.c... ore- ) prevenLrll situațiilor plicare. ;
miere spectacolului cu piesa „Eite ț de natura celor sem- 
vinovalfl Corina 7“ de Laurențtu (
Fulaa, tn regla lui Constantin Di- I
ntschlolu si scenografia Iul Emil , 
Moise. Din distribuție fac parte ac
torii Adina Ponescu. Ileana Forșa. 
{Constantin Zărnescu. Alexandru Mo- 
rarlu ele. . , . j1 ■ ,

e Colectivul secției române a 
Teatrului de stal din Ta. Mureș 
propune o originală viziune scenică 
asunra celebrei comedii In ftoafi 
nete a iul I.Ec Caragiale — „O noap
te furtunoasă”. în regia lui Nlcolae 
Scarlnl si cadrul 'scenic creat de 
arh. Dan Jillanu evoluează actorii : 
Al. Făgărășan. Florin Znmf'.rescu. 
Di viu IWzorea. Gabriel leneec. O ciu 
Coljceag. Lucia Boaa. Llvla Glnau- 
lescu

O Teatrul maghiar de stal diu

cru-

EXPOZIȚII
o în sala de expoziție a Ateneului 

Tineretului (Aleea Alexandru nr, <JB) 
a avut loc vernisajul expozițiilor de 
pictură î--„Prahova - vatră revolu
ționară”. semnata de N’icotae Torna 
șl sculptură realizată de Nelu Pău- 
nescu.

• Casa creației populare a muni
cipiului București a organiza! la Ga
leriile de Arta din Piața Cosmonnu- 
țllor nr. 7 expoziția de arta plastică 
„Imagini ale vieții noi”.

• Galeriile de Arta din îașl găzdu
iesc in toi cursul lunii mal expoziția 
pictorului Eugen Ștefan Boușch care 
cuprinde ®3 Ilustre ții In versuri de 
Xon Minulescu.
• Expoziția de pictură recent dea- 

tl chixft de Mlrceai.Ionescunpoalttrtl vi- 
r zitata ta Galeriile de 'Artă, ..Orizont”

(bd. N. Bâlcexcu. nr 23).
• Casa de cultură'a" sectorului 8 

(bd. Bucureștii-Nol nr. 80) reunește 
!n aceste zile o expoziție de grafică 
militantă realizată de Iulian Olnrlu

e „Clleva miniaturi vechi” ®e nu
mește expoziția pe care Mlrcea Șep- 
tilici o prezintă in foaierul Teatrului 
de Comedie.

• Comitelui Județean de cultură 
șl educație socialistă — Tulcea, In 
colaborare cu cenaclul U.A.P.. a or
ganizat in sălile Cruci de cultură a 
sindicatelor — Tulcea o amplă expo
ziție de pictură, grafică, sculptură șl 
artă decorallvă.

CONCERTE
— Violonista bulgară Dina Schnei- 

dermann încheie ciclul „Concertelor 
pentru vioară șl orchestră” de Mo
zart in simfonicul Radîoleleviziunli 
de Joi 11 mul.

— Filarmonica ..George Enescu” ne 
propune In concertele dg vineri 12. 
almbălă 13 mal. ora 20, la Ateneu] 
Român, concerte dirijate de Mircea 
Crlstescu. un program alcătuit din 
lucrări de Sergiu Sarchizov, Honne- 
ger. Chatiason. Strauss.

— De curind In sala de fertivliăți 
a Regionalei C. F. București s-a ani
versai un sfert de secol de la înfiin
țarea corului acestei-ins ti tu ții Poale 
2&D de lucrări din literatura muzicală 
preclasică, revoluționară, lucrări In
spirate din folclor au fost Interpre
tate de-a lungul anilor. La cei de-a! 
IV-lea concurs al formațiilor artisti
ce de amatori a primit titlul de 
„Laureat pe țară” ; un eveniment 
impresionant pentru un adevărat 
mesager al artei amatoare.

t V

Sesiune științifică consacrată

valorificării tezaurului folcloric
La Institutul pedagogic din Oradea 

s-au încheiat, duminică, lucrările se
siunii de comunicări țiilnțlflce pe 
tema valorificării tezaurului folcloric, 
manifestare înscrisă pe agenda celei 
de-a VIII-a ediții a Festivalului na
țional a! artei studențești. Au parti
cipat cei mai buni itudențl folclo
riști din 11 centre universitare. Pe 
parcursul a trei zile au t<M>. prezen- 

■ tale 35 de comunicări si referate s'.l- 
Intițice relevlrid nctlvltatea pasio
nantă desfășurată de tineri pentru 
cercetarea si popularizarea . creației 
populare, viu, manlfcsinlă astăzi In 

L'toațb; zonele țării, precum jsl’ ireail- 
. talele Înregistrate. Parllelpanțli au 
purtat, totodată, ample discuții asu-

pra unor probleme fundamentale de 
metodologie a cercetării științifice, de 
orientare a preocupărilor folcloristi
cii contemporane și au efeeluat 
schimburi *de opinii cu cadrele didac
tice prezente. In rlndul cărora a-au 
aflai, printre alții, prof. dr. docent 
Mihai Pop și conf. unlv. Emilia Co
misei. ,

Participanțil la sesiune au vizitai 
muzeul „Tării Cricurilor” gl locali
tatea Căpllna. luind contact direct cu 
folclorul bihorean. Un frumos spec
tacol. susținut de formațiile artistice

tlgldasa . manifestare folcloristică a 
''studenților.

FILME ÎN PREMIERĂ
• Goya — coproducție a studiou

rilor Dcto-Bcrlln si Lenfilm. In re
gla Iul Konrad Wolf. Amplă ecrani
zare a celebrului roman biografic al 
Iul Lion Feuchtwanger. Tn roiul ma
relui pictor spaniol : Donatas Ba- 
nionla.

• Taina Sofiei Grușko — produc
ție a cinematografiei sovietice. In 
regla Iul Viktor Ivcenko. Filmul

aduce In prim plan destinul drama
tic al unei î femeii fostă luptătoare 
In războiul antifascist. ■ în rolul 
principal : Nelli Mlșkbva.

• Trafic — comedie a studiourilor 
franceze, satlrizlnd pasiunea — de
venită manie — 
Regizor al interpret 
Jacques TatL
„■ *'; ? ! I ra>-î'

nentru automobile.
* nrinclnhl :

5.
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PHOGBAMUL I

10,38 — 17.OT Cura de limba rusă.

I7,M
17,40

-’'T
i.’WțX's ’ i

18,03
18,45

18.10
10,20

— yUHO '-UQ L“"‘
(fiecțla a 13-a) - reluare. 
Deschiderea emisiunii.
La volan — emisiune pentru 
conducătorii auto.
Căminul.
Ecranul — emisiune de actua
litate șl critica cinematogra
fică.
NouUft cultural-artlsUce.
ÎMI de seri : Bolek si Lolek : 1 
„Doi cavaleri*. ■

j

LM ața Unii”

; '■ ■.' Z■' '■ ■ ■ <V'îi'h.- -
■ ' f ■ ■' . 'V ”■i :■ c -'

Rsto- îiri- <?! # ®

TetejurnaL
Partidului — cmlatuna de 
versuri.

10.M
M.10
2Î.S Teatru foileton :

. — după trilogia lui Barbu Ste- 
Mnescu-Delavrnncea (ultimul 
episod) Scenariul si regla : 
Sorana Coroamfl. Seria a 
IJ-a : „Începuturile”.

H.J3 Noua tinerețe a Berlinului. 
Reportaj de Mihnl Caronghel 
,?J Alexandru Șuteu.

U,<J Să Înțelegem muzica — ciclu 
de educație muzicală prezen
tat de Leonard Bernstein : 
„Cine a fost Gustav Mahler* 
(reluare).

3J43 ,.24 de ore” • Contraste tn

Hf/' '<'L>

8.143 a LU’S
(reluare).

,1

■-4-J
■.i'i'î.

„54 «te ore* • c 
lumea capitalului.

pnoGRAMiJi, n

B.to Cupa primăverii — competi
ție de minl-baschet.
Ghișeul. Emisiune de Iile N’e- 
delcu.
Romantlc-club — Transmisiu
ne de Ea Institutul nolltehnlc. 
Cronica llterarâ. r 
Ktarllena Rotaru.

ta.it
31.SO

32,40
ooiitenmc. . 
Rertacior i ț

&

‘r-'î- ' ' ' ' iH • o ir X !X
Coproducție a studiourilor ,,LENFILM’ .ți „DEFA'-Berlln. 
Scenariul: Angel Wagenstcln după romanul Iul Lion 
Feuchtwanger. Regia : Konrad Woll. Imaginea : Werner 
Bergman, Konstantin Rișov. Muzica s Kara șl Faradsh 
KaraJev. Cu : Donatas Banionis, Olivera Katarina, Fred
Dueren, Tatiana Lolova, Roll Hoppe, Mieczyslaw Nolt, 
Ernst Busch, Gustav Holoubek, Wolfgang. Klellng, Mihail 
Kazakov, Ludmila Clarsina, Ariadna Șenghelala, Nunuta 
Hodoț. Film distins cu premial special al larinial — Mos-premiul special ai loriului — 

cova 1071.
'■ - '■ ’ V *. i ' ■ ‘ '

, i M.I.C.M.. care au sar- 
) dna - verificării. In ca- 
l drul controlului \ aea- 
/ tionar de fond; a pro'- 
ț b'.emelor ce tac oblec- 
i tul sesizării. Printre 
1 măsurile luate de a- 
l ceste organe mentlo- 
>' nflm : 
ț 1. La Ministerul In- 
i duslriel Metalurgice i 
’ a-a atras atenția orna- 
i neîor nronril 'de con- deșeurilor metalice. 
!' trol pentru ca aspecte- Cu acest-orile 1 

le semnalate, să fie Ă-— -----’— —.___

cuprinse In toate ve- te1 organe. In cadrul 
w , „...ui „.uy.i.u, , „„ . rltlcărlle ce se efec-

Sflntu Gheorghe a prezentat vineri. 1 tuează la Intreorin- ■», «mu. ne-arv u ș-
B maL In premieră piesa de'teatru ' deri... în prăzent 12 feetnenză la unitățile
„Peer Gynl” de Henrik Iteon In ) organe de control din -
traducere^ Iul Aprily Lajos. ;Pieaa i minister șl între
regizată de Sepr&dl Klss Altlla a 
avut ca Interpret! principali pe Fe- ț 
renezy Csongor. Dukâsz Anna — ar- i 
ttata emerită. Mărton Erzsăbat. 1 
Năgy Bona. Nagy Răta ele. __ ț

• In regla Iul Mlrcea Petre Sn- i 
clu. scenografia Zizl Frentlu sl oe >’ 
muzica Iul Petre Manzur. Teatrul ț
de marionete tT’.n Arad prezlniă un i
apectacol după piesa lu! ,A1. Mllru 1 
— „Ianca Jlanu”. J1

le“ (deși este In conti
nuare menținui 
post bun In _ ____
In răspuns nu se sdu- 

cbmparllmente- nici un cuvlnt des- 
............   semnalat

no
fabrică).

a <

- «lunca Jlanu“.

Fondarea uniunii
culturale

„BENEDEK ELEK"
; SK . CÎIEORGHE .(coreiîxmrtcntul 
;’JSeiriteli'd-T8rifflri Gczb)’. ■—MefVInS 
'comuna Bățanli Mari a avut loc fon
darea unei noi unlim! culturale, pur- 
Und numele povestitorului șl publi
cistului Benedek Elck. născut In a- 
eeaslă localitate. La adunarea festivă 
ținută cu acest prilej a participat to- 
vârâșul Nagy Ferdinand, prim secre
tar al obmlletului Județean Cov&sna 
al P.C.R. Au fost prezențl. de aseme
nea, scriitorii SQÎ8 AndrAs, Veress 
Dârilel, Hajdu Gyăzd, precum șl nu- ■ 
mefojl nițl invitați. -

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm, partlclpanțil la festivitate au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al P.C.R.. tovarășului Nlcolae 
CeaușescU, în care .se spune, printre 
aljele : „Slntom convinși că uniunea 
eu!tural5 „Benedek Elek” va contri
bui In tot mai mare măsură la edu
carea comunistă a locuitorilor, la 
Impulsionarea vieții eplrituale și cul- 

• turale a comunei noastre, la propaga-, 
rea șl cunoașterea profundă a politicii 
marxlsl-lenlnlste a Partidului Comu
nist Român. Noi, locuitorii comunei 
Bățanl. fojoslm și acest prilej pentru 
a ne exprima atașamentul notira 
profund față de politica partidului 
nostru, liotărirea de a milita neabătut 
pentru traducerea In v!a|ă a progra
mului stabilit de Congresul al X-loa 
al P.C.1L, pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate in 
scumpa noastră patrie — Republica 
SodnlteLă România”.

Cu același prilej, ta Casa memo
rial Benedeli EJek din Bătanl! Miel, 
teatrul literar ol revtsicl „Igaz Sză“ 
din Tg. Mureș, cu participarea artiș
tilor. scriitorilor și poeților prezențl, 
a prezentat un .program literar.

acestea e-au petrecut 
sub oblăduirea secre
tarului comitetului de 
partid nl fabricii, care 
este1, soția lui. Or. dună 
cum s-a arătat In 
scrisoarea trimhă re
dacției de tov. N. Us- 
teveanu. aceaxta a În
ceput să-1 persecute 
pe autor. „Am (ost 
discutat In organizația 
de partid, unde era 

tovarășul 
Constantin Nicolaescu. 
ca să fiu schimbat din 
cadrul serviciului fi
nanciar. deoarece nu 
mal prezint încrede-' 
re” ■(?!) Dar despre 
aceasta, ca șl despre 
cauzele tărăgănării tri
miteri! In Instanța de 
judecată a dosarelor 
de anchetă. In răsnuns 
nu se spune nimic.

, In. Încheiere, ținem. 
eă precizăm că redac-

- „ o- tla a adresat sesiza-
___  dresă. Însoțită de un te0 comitetului jude- 

Llștoveanu, referat de cercetare, lean de partid. In aten-
i salariat la Fabrica de- In; care ss spune : „Si- t*8 tovarășului nrim-

i dîntr-o eehîpă de con- viciu adnilnlstrntlv ‘ la .’ J® care s-a ajuns,
trol financiar intern. Fabrica de confecții E0?!?!, r*®*ul ar

) a constatat Unsuri șl Craiova, s-a conflr-
l furturi din avutul oh- mat... rețlntndu-se In

țjrstesc săvîrsite de 'Du- *......   ” * . .......

controlului gestionar 
de, foind, pe care II e- fizaj&lni i'A-n iv-X . 4îirii-ic* I fcM M'l L.'IVUMaVtijMl .IH’ , ULLM.Wtț «rilfl -------
In. subordine, să veri- Prezent si . • h™ -jt..-~a_ —airmirlnnHn i

derea pentru colecta-' cuhi - hint respectate 
rea metalelor. împreu
nă cu organele de 
miliție. odlnce.se. ne 
ultimii trei an,L aspec
tele semnalate. S-au 
reactualizat si trimis 
către toate unitățile 
subordonate M.I.M. In-

. ...
itrenrln- flCe In toate cazurile

Cetățenii — 
pentru ei înșiși 
în Întrecerea patriotică pentru 

înfrumusețarea șl buna gospo
dărire a localităților din județ 
s-au realizat, de la începutul 
anului șl pJnâ acum, prin mun
ca patriotică a cetățenilor, lu
crări In valoare de peste 200 
milioane lei. S-au reparat șl 
Întreținut 2 169 km de drumuii. 
a-au extins spațiile verzi pb 
circa SHO hectare, s-au plantat 
sule de mil de arbori, arbuști 
șl pomi fructiferi, s-au amena
jat 275 baze sportive, solarii șl 
locuri de Joacă pentru conlL Re
zultate remarcabile au obținut 
cetățenii din munldnlul Giur
giu. din orașele Buftea șl Olte
nița șl din comunele Manosia, 
Brazi, ChlrnogL Glrbovl. Grulu, 
Vedea sl altele.

»
MUREȘ J te

;3
i

normele legale ce re
glementează 
probleme...” 
. Nu no Îndoim că 
Ministerul Finanțelor 
va controla „la leu” 
modul, In care se anti
că măsurile stabilite.

MASURI PE JUMĂTATE

aceste Sovata se extinde

) în luna noiembrie a a sosit In sfîrglt. o a- 
t anului trecut. tov. <’
1 Nlcolao I

, iEfâtia.l tuț ltî lb' HWl 18. S4 " WLU-' tu: V.fcLl O SSS»3 * t»țZ-UXLV • tezWlri- 
confecții din Craiova, tuatla prezentată cu 
a trimis, redacției o privire L. 
scrisoare In care ară- săylrslte de tov. Veli
ta că. tăclnd parte can Dumitru, sef ser- .7.. 0 ™. )al -Șî _ '' . Iiij nl,, £ to, S ’ fL,.’ '

„j secretar. Nu slim dacă 
la abuzurile <11 «ul ore cunosllnlă 

de răspunsul dat re
dacției si concluziile

I

fi fost altul. Fapt este 
________ ______ _  H___ __ insă că. In cazul de 

ștcsc săvîrsite de Du- sarcina, acestuia in-„ față, normele de re- 
mi'.ru .Vellcan, șeful Traciluneai do, talC,u?>.. zpiyarp'X.sesizărilor au 
ssWtfuluh administra- . dbîdals-gd detabidabe."'fost tiiiiăicate.'' i,‘
tiv al fabricii. Deși • .

mai... rețlntndu-se In

în stațiunea balneo-cllmateri- 
că Sovata s® desfășoară ample 
lucrări de dezvoltare al moder
nizare a baze! materiale meni
tă «ă asigure un plus de con
fort pentru odihnă șl tratament, 
precum șl o utilizare mai efi
cientă a resurselor terapeutice. 
Printre allele, stațiunea se va 
îmbogăți cu un nou complex 
hotelier șl de tratament cu o 
capacitate de cazare de MO de 
locuri. Aici se vor asigura tra
tamente de nămoloterable. hl- 
droteraple și electroteraple. 
Complexul va dispune de re- 
ataurante. cofetării, baruri, uni
tăți comerciale șl de artizanat 
club, sarațe etc., circulația de 
la un nunct la . ___ ..
du-se prin coridoare, pasarele.

nitul etecluln-

I,

tiv al fabricii. Des! 
s-a întocmit un dosar, 
se tărăgănează' trimi
terea Iul in Judecată, 
cu toate că la miliție 
se mal află, de aproa
pe 2 ani. un alt dosar 
privind furturi comise

9 ARBITRARIUL A FOST 
ÎNLĂTURAT, DAR...

„Noi. muncitori! de 
. .. ------la I.G.C.L. Sighișoara.

de același D. Vellcan. sectorul aaz metan, a-
După ce relata sl alte telieruj de reoarat sl
abuzuri pe care le-a verificat contoare de 
săvirșlt șeful serviciu- găz — se snunea. In
tui administrativ, au
torul sesizării sublinia 
că toate acestea se pe
trec pentru că Vellcan 
D. este „Unut In brute" 
de secretarul com I te tu-

’ — Marla Vellcan — 
ț care nu aste altcineva 
i docil solia Iul. _ _
* Am adresat? sesiza--lț .’tarea- __ ______________ ___
ț rea. Încă, de la 24 no- . raiul- • de toxicitate, teller*.

i »sar) țnmn’.l A 1 G^71 PKmA c-K CA K — . cur» M c*a ■ »3

consta tind că eesl za
rea este Întemeiată. 
Cu ocazia corectări
lor. conducerea unită-; 
UI. de comun acord eu 
muncitorii, a stabilit 
că InceDlnd cu data de 
I februarie 1972 se 
va plăti sporul de to
xicitate. De aseme
nea.' conducerea adml- 

mlm din nou drentu- nlstrațlvă a făcut de- 
' V3necesare

_ _ _ nentru ca In trlmes- 
N| se relata Irul TI a.c. ®ă ee Im- 

bunătătensră condițiile 
de muncă In acest a-

a&z — se snunea, In- 
tr-o sesizare semnatâ 
de G muncitori — vă 
trimitem această scri
soare cu rugămintea 
de a he alula să Dri-

i

■ tuneluri. - îitiiviiar,■' r -■ !L - -

-PRAHOVA

„Omul

ae secretarul comnetu- mim din nou dreotu- nlstratlyă 
Iul de partid al fabricii rile de care am fost mersurile

frustrat! In mod arbi
trar”. î”, 
că este vorba de sls- 

acordărll sno-"

fără să se ia măsurilembrie 1971. Comite
tului Județean Dolj al de înlăturare a cauze-
P.C.R. Desl termenul 
de cercetare și rezol- la existenta, 
vare a sesizării trecu
se. răspunsul intirzla.
Redacția a făcut o re- _ _______ __ _____
venire, sollcltind. po- ruiB redacția l-a trl-
trțylt holărlrllor de mis spre cercetare șe-
partid si de slaL rfis- slzarea. ne-a răspuns:
punsul la sesizare.
După mal bine de 
o lună, la 23 fe
bruarie a.c. a-a re
venit din nou. După 
alto poște două luni

lor care dau naștere
In ate

lier. a unui ner vidat 
Consiliul Județean al 

sindicatelor Mure®, efi-

mis spre cercetare ®e-

Folosim prilejul neu
tru n întreba condu
cerea unltalil de ce a 
luat o măsură care 
s-a dovedit a fl arbi
trara 7 Si apoi, tre
buia să se facă o se
sizare ca se îngri
jească de îmbunătăți
rea condițiilor de 
muncă, care, de fant. 
este o sarcină perma
nentă a celor ce au 
responsabilități In con
ducerea unei unltati 7

de lingă tine"
Marea familie a uzinei „1 Mal”; 

' din Ploiești a sporit cu un nou 
eșalon de muncitori : cel peste 
140. de strungari, frezori, recti
ficatori. sculeri și lăcătuși, 
proaspeți absolvenți al arapului 
școlar profesional al întreprin
derii. El au fast IntlmplnaU cu 
multă căldură de către munci-’ 
tort, maiștri, șefi de secții. „Ve-‘ 
teranll” prestigioasei uzine plo- 
ieștene s-nu angajat să le tm- 
părlășească „bobocilor” din ex-i 
perlența lor șl. tn cadrul amplei 
acțiuni care se desfășoară ale!.' 
sub genericul „Omul de lingă 
tine”, să-l sprijine efectiv fn 
munca lor spre a deveni cadre 
do nădejde ale întreprinderii.

„Insnertorâtul sani
tar județean Mures a 
efectuat ,un control sl 
n determinat condi
țiile de muncă In 
rare Isl desfășoară 
activitatea -muncitorii. Neculal ROȘCA

1 jj

PAGINĂ NEPIERITOARE

DE PATRIE
(Urmare din pag. D Iul an. țărănimea română, 

nemalputind îndura ■ sără
cia. exploatarea șl’ Împila
rea marilor proprietari de 
pâmlnt șl a autorităților, s-a 
răsculat atacînd șl Incen
diind conacele boierești. 
Guvernul a trecut la repre
salii. Mai mult de unspre
zece mii de țăran! nu fost 
Impușcațl fără judecata. 
Alte mii sau poate zeci de 
mii âu fost schlngluițl și 
schilodiți. Țăranii na au 
confundat guvernul boie
resc. al moșierilor cu tara» 
Urînd șl mai mult exploa- 

' tarea șl pe exploatatori, po-
Jertfe de vieți ome- P°™1 a continuat să Iu- persecutat
n Independentei noas- bească tara, pămlntul slră- Ilegalitate,

moșesc, patria.
Poporul nostru a luptat 

cu eroism, de-a lungul în
tregii sale Istorii, pentru 
tniregirea țării, pentru In
dependență și unitate na
țională.

Primul război mondial 
ne-a adus Iarăși suferințe, 
Iarăși morii cu morminte 
și morii fără morminte. Ia
răși sate șl orașe transfor
mate In cenușă. Iarăși rui
ne. Dar patria trebuia sal-

HARGHITA

La munca,
în... tabără 
de odihnă

Frumoasa tabără de la bălld 
Homorod, unde mii șl mii de 
școlari din întreaga tară fsl pe
trec. in fiecare an. vacanțele 
școlare, cunoaște In aceste zile 
o animație neobișnuită. 350 de 
elevi al unor școli profesionale 
tlin București. Timișoara. Tg. 
Mureș. Sflnlu-Gheorghe. Mier
curea Cluc. Odorheiul Secuiesc 
șl Gheorghlenl s-au tntllnlt aid 
pentru a efectua împreună prac
tica de producție. Sub conduce
rea maișirilor Instructori, viito
rii zidari, Umplnrl, dulgheri, In
stalatori, electricieni, zugravi, 
lăcătuși, mozaicari ele. execută 
toate reparațiile șl amenajările 
necesare taberei, prepătind-b 
astfel pentru aezonul estival.

fost însuflețit de vitejia 
ostașilor noștri, de eroismul 
poporului nostru cunoscut 
din cea mal odlncfi ve
chime.

După cel de-ai doilea 
război mondial, in viața 
multor popoare a apărut 
partidul marxlst-Ienlnlsi al 
comuniștilor. Un aseme
nea oarlld. de un tiu cu 
totul. nou faifi de cele 
cunoscute mal înainte, a. 
fost Întemeiat si In Romă- 

îndată dună aba- 
-rițla sa in viața poli
tică a țării, partidul co
muniștilor a Început să fie 
persecutat si aruncat In 
ilegalitate. Poporul a luat 
cUrlnd cunoștință de pro
gramul Partidului Comu
nist Romăn. de concepția 
lui de viață, da Idealurile’

suferit, atit cit au Indurat 
comuniștii românL Băr
bat! sl femei, tineri sl ti
nere. membri ai Partidului 
Comunist Român, au trecut 
prin temnllc. Închisori sl 
lagăre cu fruntea sus. Iar 
la 23 August 1944. dini a 
sunat ora eliberării, el au 
trecut la preluarea puterii 
pentru construirea unei 
vieți noi. socialiste, mal 

-burte' si mal drepte, pentru 
construirea unul stat nou, 
liber. independent, suve
ran. '

Pe lunga și Îngusta Vale 
a Călmătululul s! astăzi 
coolLLmnl Învață cile ceva 
despre chipurile eroilor de 
seamă al poporului nostru, 
despre voievozii sl căpita
nii de oaste rare au luntat 

_ ------ — ----- m ,' clhdvri. In Istorie, cu arma
sale, de țelurile sale poU- In mină, pentru libertatea 
tice si socialo. Șl a Îndrăgit poporului român, pentru 
acest partid cu toată ardoa- Independența st suveranl-
rea. si-a pus In acest partid taica statului nostru. Dar
t°aU ’««edorea si toate aiături de acești eroi, copiii' 
” Partidul Comunist Român dhl U««t“J meu de baștină 
a trăit In Ilegalitate aproa
pe douăzeci de ani — do- 

.... __  ,___ _ _________ uftzeel de,ani in icare co
vată de năvălitori — și a muniștil români nu fost
fost salvată — patria tre- supuși celor mal grele ln-
bula crescută plnă la, mar- 
ginlie el firești — și a fost. 
In tot timpul primului răz
boi mondial, idealul nostru 

_________ ___  . de libertate, independență 
rănești. în primăvara ace- și suveranitate națională a

George Coțbuc a devenit 
un «crillor tot alii de popu
lar ca Vasile Alecsandrl. 
Paginile <wle de versuri șl 
de proză' fac astăzi parte 
din cel mai prețios tezaur 

nostru. George 
fost la timpul său, 

■ el»

de proză fac astăzi juirle ^l« ——
literar al noÂtru. 
Coșbuc a 1....... .. .......
un scriitor In sensul cer 
mal.nobil al cuvlntuluî.

Generația mea. o oame
nilor nAsciiți cu puțin îna
inte «nu cu puțin după în

ceputul acestui vene, a cres
cut sub semnul mîndrlel 
clștiițărll prin mari și dure
roase Jortf< ‘ .
ncșll n Independenței noas
tre naționale, n suverani
tății statului nostru româ
nesc. Nu ne-a miluit ni
meni cu ncesle mari cuce
riri. Poporul nostru le-a 
dțtlgnt prin vitejia șl 
piiicrea de Jertfă, prin bi
ruința sa or-upra opresori
lor pe dmpul de luptă.

Generația mea — șl nu 
numai generația mea — a 
crescut in cultul iubirii de 
patrie. în același cult al Iu
birii de patrie cresc, spre 
marea noastră bucurie, și 
generațiile de astăzi.

în primăvara anului 1907 
poporul român a trecui 
printr-o tragedie mal cum
plită poale decit aceea a 
unul război : răscoalele ță-

MARAMUREȘ!
nln.

Observator
astronomic

|

Bala

cercărL
De-a lungul Istorie! noas

tre nu au existat oameni 
politici care să fi suferit. 
pentru Idealurile lor politi
co ai sociale, atit cit au

(șl fără îndoială din toata 
ținuturile tari!) așează chi
nurile eroice, devenite de 
ne acum nnroape legendare, 
ale comuniștilor care s-au 
jertfit" nent.ru Izbind.a Idei
lor lor generoaso. pentru 
libertatea 81 fericirea aces
tui vechi șl mereu Unăr po
por al nostru.

Pe malul Săsnrulul. la ___
Mare, constructorii au dat In fo
losință un nou edificiu : obser
vatorul astronomic. Noua Insti
tuție ștllnțlfico-educativă dispu
ne de un telescop, o lunetă e- 
cuatorlală pentru efectuarea 
unor observații directe, cerce
tări șl documentar! asupra sis
temului solar etc. Dlnlr-o încă
pere. denumită sugestiv „came
ra solară”, se vor face obser
vații asupra soarelui. Tot aid 
se vor line conferințe, expuneri 
vor avea Ioc dezbateri pe tem* 
de astronomie șl se vor prezen
ța filme documentare cu carac
ter științific.

I

4

odlnce.se
nent.ru
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N. Gr. MĂRAȘANU 
corespondentul „Scânteii"
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fi 
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I

sau

■ogresul jo- 
! euro-

_______ j rezultate : moba 
îte (categoria 15—10 ani) : lo- 
Adlna Coman. elevă la cin-

I
Selecționatele

h‘ ’ i'
tntruchlpînd însuși 

al polllicil partldu- 
ă apăra șl dezvolta

CUPA DAVIS": 5-0 CU ELVEȚIA

avansate metode de conducere e-

prognoză, studierea atentă 
'taților tari!, a noilor feno- 
și tendințe, a proceselor ca- 
Istlco epocii «nniamponr*

ie Comitetul Central ai leninlsniulul B—& fa«orUex«iHai “« 
irivlnd reciclarea endretor •- ■■ •

oi
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lor, obiectiv 
țelul suprem 
lui. Iată de ce a âplira .. ______
proprietatea socialista, a valorifica 
doplln resursele matfîriaîe șl li
ma ne, a stabili drept obiectiv cen
tral ai întregii activități economica

ederînij ritmul înaintării, sporind 
continuu rodnicia activității crea
toare a poporului. înlăturarea a 
ceea ce a devenit perimat șl nu 
mal corespunde ftolldr cerințe, com
baterea holărită a oricăror mani
festări do rutină șl închistare, pro
movarea consecventă a noului, a 
fomelw de organizare și metode
lor de muncă apie a stimula pro
gresul se afirmă ca una din trăsă- 
turilo definitorii ale modulul in 
car© partidul Isl exercita rolul de 
forță conducătoare a societății n«jas- 
tre. Larga deschidere spre nou, spre 
viitor, apare ca lege de existență a 
partidului. Tocmai ta aceasta ga 
reflectă capacitatea partidului de a 
aplica creator principiile generale 
ala marxîsm-Ieninismiâul la parti
cularitățile României In funcție de 
cerințele actualei etape de dezvol
tare a țării.

Marile succese obținute ta ulti
mii tini In toate sferele vîctll bo- 
clalc stat indisolubil legale de con
tribuția decisivă a tovarășului i
Nieolae Ceauțescu la fundamenta- 
rea si Înfăptuirea programului de i dOi mâsui? a-
făurlre a soclaltemul'ul multilateral <k,‘jlnl ; -acî®t ,tloin«nl^ 
dezvoltat, relevă valoarea deosebi- *a cS'
tă a aportului secretarului gene- Se,“^uale ?!Ur* a- - dobindeșie un roi fundamental în

asigurarea mersului înainte al so- 
cicîățlL A devenit limpede că. ta 
oceste condiții, numai experiența 
practică nu mai poate aă asigure 
soluționarea adecvată a noilor pro
bleme ridicate de epoca noastră. 
Fiecare activist de partid șl de stat, 
flecare cadru de conducere tre
buie să desprindă concluzii prac
tice din faptul că punerea deplină 
in valoare a superiorității socialis
mului impune cunoașterea temei
nică a acțiunii legilor obiective 
rare guvernează evoluția societății 
twlmliarea profundă a celor mal 
conomlco-soclaliL da analiză, deci-

n țealltâților 
shene ?! tendl:.,., 
rarteristico epocii _
Hotarirlte adoptate In ultimul 
timp de Comitetul Central al 
P.C.R. privind reciclarea cadrelor 
de partid, de stat și ale orgnniza- 

• țiitor de masfl. perfecționarea sis
temului informațional, ca șl' expu
nerea secretarului general al parti
dului ia deschiderea colocviului 
privind problemele științei condu- 
carii isteții converg spre a 
releva necesitatea stringentă a ri
dicării nivelului generai al pregă
tirii do specialitate a activiștilor,h 
n cadrelor de conducere, nd fel 
Incit cunoștințele polItJcn-Ideoto- 
glce «ă se Imblr.e cu o înaltă com- 
'paîență științifică. J

în concepția partidului, socialis
mul multilateral dezvoltat presu
pune. ca o condiție obligatorie.'®-J 

« sehțlnlă. dezvoltarea m^uiftțmțfca; 
omului nou. făuritor ‘al ormaulril 
sodaiiate. înflorirea plenară a 
personalității umane, ridicarea la 
un nivel superior a pregătirii poli
tica șl conștiinței soctalfete n tu
turor membrilor societății. Esența 
amplului program de «îducare c-o- 
munislă n poporului consta ta ac
tivizarea întregii game de rriljloaco 
și plrghll aflate la Indemina socie
tății noastre spre a determina însu
șirea unor convingeri revoluționare 
ferme de către toți eelățenIL astfel 
Incit conștiința socialistă să devină 
o forță motrice a progresului social, 

în aceste condiții, capătă o Im
portantă excepțională cristalizarea 
profilului partinic, politico-mbral al 
membrilor de partid. Ideea preg
nant subliniata In documentele de 
partid, privind Imperativul do a n- 
corda o atenție primordială „edu
cării educatorilor", urmărește ta 
esență a faee din fiecare comunist 
— organizator, conducător, dor șl 
educator al maselor — nu exemplu 
piirlnlior td înaltelor trăsături pro
prii omului nou. Partidul nu este 
o entitate abstractă : el iș! exercită 
funcția socială cu atlt mal bine cu 
cit junleiea liniei generale marxlst- 
lenlnlfs'e se îmbină cu o înaltă ca
litate a membrilor săi. avlnd drept 
atribute ascuțirile abnegația șl devo
tamentul neabăiut față de cauza

ral al partidului In rezolvarea pro
blemelor esențiale ale dezvoltării 
sociale a țării noastre. In promo
varea unui «spirit dinamic, novator, 
caracterizat prin investigare știin
țifică a realităților și glndlre cu
tezătoare. fertilizate orin perma
nenta confruntare a teoriei cu prac
tica. prin contact permanent șl 
amplu c-.î masele poporuIuL

Importanța deosebită a Confe
rinței Naționale, convocată pentru 
luna iulie 1072.3 constă In aceea că 
ea va prilejul evaluarea iuclclă. exi- ’ 
gentă. a rezultatelor obținut© pe li
nia perfecționări! întregului sistem 
de conducere a vieții politice și e- 
«xmomleo-eodale. a forme tor și me
todelor de lucru, alntetîrind si cris- 
tallzînd concluzii, țalonfnd direc
țiile In care vn fl continuată aceas
tă vastă acțiune pe care partidul o 
«xincepe ra un proces continuu șl 
atotcuprinzător, de largă perspec- 
Uvă.

Apare ca o trăsătură definitorie 
a evoluției noaslro politice faptul ‘ 
că partidul Is 1 îndeplinește rolul de 
forță conducătoare a societății prin 
Întărirea continuă a legăturii cu 
masele, prin laran consultare a po
porului asupra principalelor pro
bleme politice sl sociale tu cursul 
căreia se realizează un flux conti
nuu de Idei șl experiență de la 
partid la mase, cit șl de la mase 
la partid. Astfel, s-a aluna, la con
turarea unul stil și a unei melndo- 
logll distincte a eonduceril soclefă- 
ții — dialoga! permanent cu po
porul, ca trăsătură democratică fun
damentală a activitățiiJ7®a.rtidulul. , 
în felul acesta, discuții le deschisa 
asupra probiemelor matore oftate 
la ordinea Hiei. explicarea teme
iurilor fiecărei acțiuni întreprin
sa. abordarea curatoasă. fără reti
cențe a neajunsurltor șl greutăți
lor, in scopul găsirii celor mal po
trivite mijloace de înlăturare a a- 
cestora. au dus la «tatornicirea unor 
relații «te profundă încredere reci
procă între partid și mase, liant 
esențial in asigurarea unei înalte 
coeziuni moral-politlce a Întregii 
societăți.’

Principala direcție a eforturilor 
rodnice pe care ie desfășoară oa- •. 
menii munci! este lărgirea și dez
voltarea bazei tcbnleo-materiale a 
socialismului. Realitățile țării ilus
trează consecvența cu «are parti
dul transpune Ih viață această o- 
rlentare menită sS determine nu 
o simplă crcțlere cantitativă a 
forțelor de priducțle. ci moderni
zarea profundă o structurii Indus
triei, agriculturii și celorlalte ra
muri ale economiei naționale. In 
6OHU5U1 Incorporării celor mai avan
sate cuceriri ale șllințel șl teh
nicii eoniemporants. Tocmai, pro
gresele realizate In acest domeniu, 
oreșterea producției șl productivi
tății muncii constituie temelia 
trainică a ridicării continue a ni
velului de trai al poporului, a sa
tisfacerii depline a cerințelor ma
teriale si spirituale ale cetățeni-

socialismului, fermitatea ș! in
transigenta revoluționară, pregăti
rea polljJco-ideblogicfi ridicată, îm
binată cu competență profesională 
șl o înaltă conduita morală. Iată 
de ce creșterea continuă a exigen- 

. ...........___________ țel față de calitățile, politice, etice 
realizarea unei eficlențe superi- șl profesionale ale comuniștilor are
oare — constituie imperative pri- valoarea unu! „test" asupra felului
—----- finire aceștia înțelege

«rfl-sl îndeplinească îndatoririle ce-1 
revin ca urmare a apartenenței la 
partidul de avangarda al societă
ții noastre sodaliste.

Conbepțla marxist-lerdnlstă pri
vind Corelația Indisolubilă dintre 
oneră de făurire a noii orindulri so
ciale șl poIIHca externă pusă în 
slujba cauzei păcii șl progresului 
social călăuzește cu consecvență 
partidul nostru — Însuflețit de. con
vingerea că prin fluccec-e le in con- 
tflrucțlâ social.Istă, soluționarea ju- 
dldoasă n problemelor Interne, ca 
si prin activitatea In domeniul po
liticii externa, pdn inițiativa în cău
tarea mijloacelor As soluționare a 
problemelor vitale ale contempora
neității. tai îndeplinește alit Îndato
ririle naționali dt ri rale interna
ționale: Tocmai unitatea dialectică, 
organică a pairloiismuial șl Inter
naționalismului Kl’i la temelia pres
tigiului șl autorității Internaționale 
a F. C, R.

Da-a lungul celor 51 de ani de 
exlștanță, f’arlldul Comunist Ro
mân și-a dovedit prin fapte fide
litatea neabătută tata de Îndatori
rile «ollslarltațll de clasă, a Insu
flat acest spirit membrilor eAL 
Contlnulhd In noile condiții 
nedezmințitele sale tradiții iniema- 
țlonaUste, conștient de răspunderi
le co-i revin ca detașament activ 
al mari! armate a revoluționarilor 
din .Irțlreagn lume, partidul nostru 
acționează «tu pcrseveranta șl pa 
multiple planuri pentru udlndrea 
g! consolidarea prieteniei și alianței 
frățești a României Bodsdlste 
cu toate tarile socialiste, extin
de continuu colaborarea cu toata 
partidele comuniste șl muncitorești, 
acționează in vederea refacerii unl- 

iporanei. tații țărilor socialiste și a mișcări! 
““ ‘ ‘ jărn-

,__  ai
creșterii forței da atracție a idei
lor socialismului.

Spiritul solidarități! cu toate for
țele democratice, cu toți cel ce 
luptă pentru libertate și 'existență 
națională de sine stătătoare și-a gă
sit o slrăiucliă reflectare în recen
ta vizită a tovarășului Nieolae 
Ceaușescu In tarile Africii. Inle- 
grlndu-se actlvitațli multilaterale a 
partidului și stalului nortru pentru 
Întărirea unității de acțiune a fron
tului anUimperiallșt. ea a dat o 
grăitoare expresie solidarității acti
ve a României, socialiste cu mișcă
rile do eliberare națională, cu noi-
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mordtale, spre realizarea cărora sa 
ce;- îndreptate forțele tuturor or
ganizațiilor de partid.

în viziunea partidului, edifica
rea noii o-indidri este un proces 
complex șj. atotcuprinzător, Inglo- 
blnd Intr-un tot unitar, ca luturi 
Inseparabile, șl condlțtonlndu-se 
reciproc, dezvoltarea forțelor de 
producție, perfecționarea relațil- 
lor Social -economice șl transforma
rea conștiinței oamenilor.

Pe primul pian ai preocupări
lor vlzind perfecționarea întregii 
activități sociale, partidul situează 
aspectele multipla legate de ridica
rea □ivplulul dc pregătire a ca
drelor de conducere, premisă Prin
cipală a îndeplinirii cu succes a 
earcJnilor de făurire a socialisnu-

„Crosului tineretului
BRAîLA (prin telefon). — Ieri, 

pe un timp excelent, s-a des
fășurat ta Brăila finala pe tară a ca
le! de-a V-a. ediții a „Crosului tinere
tului". amplă întrecere, care a reunit 
Jh fitartul probelor peste (Kffl «tno-ilvi 
din toate Județele tării g! mun!<dpl',ll 
București. în afară de concurs!i aii 
participat șl campionii edițiilor 
1K9—1571. : .

La manifestare au luat parte tava-, 
răgii.: ’ Nicotae Mlhal, .prim-Secretar 
al Comitetului Județean Brăila al 
P.C.R.. Iosif Walter, secretar al C.C. 
al U.T.C., Constantin Mlntlreanu. 
membru ol Comitetului executiv al 
Consiliului Central al UnltinH Gene
rale a-Sindicatelor din România, re
prezentanți al altor organe și orga-’

nizațll centrale, «ni atribuții ta dn- 
mehiul educației fizico șl sportului. 
De-a lungul traseelor, zed «fe mii 
do brălleni au ținui, de asemenea, ®ă 
fie prezențl și eă-1 aplnude pe spor- 
tlvl.

; ' . ' 'i ■ ' ; _ .1 - ■ ' ’ , <■ .< - ■- i - -i.. 1
întrecerile din cadrul probator au 

avut următoarele 
8M m fote (cai

r'rtil; I.— ____—HțlMMI
«sa a VIII-n. Școala generală nr. 3 
dlri orașul Gheorghe Gheorahiu-DeJ — 
Bacău : locurile TI gl III au fost o- 
cupate de Mariana Panalt — Buzău 
șl Le nuia Ncdelcu — Hunettoara.
Proba de 1 S®0 m băieți (categoria 
15—10 ani) : locul I — Vasile Voicu, 
elev la școala profesională LB.LU.hL 
Medgidia —■ Constanța: to..locurile, 
II și III s-au clasat Ion Fikian — 
Bihor șl Victor Boțîrcă — Argeș. în 
proba de 1 (MM) m fete (categoria 
17—10 ani) : locul I; — Aurelia Fi- 
lipșan, elevă ta clasa a XI-a. Liceul 
nr. 2 Reghin — Mureș : locurile II 
și III au fost dștlgate de Constanta 
Muzoș — Prahova șl, respectiv. An
gela Darie — Iași. Proba de 2 MO m 
Mieii Icategotla 17-19 ani) : locul I 3 
— Eugen Roîban, eî-ov. anul II. 
Grupul școlar minier Petroșani — 
Hunedoara ; pe tocurile H si III 
s-au situat Ștefan Șehmlt — Mpreș 
șl Ton JMÎndru — Bihor. Proba do 
1 O®1) m fete (categoria peste 19 ani) : 
locul I — EUsabata Pavel, laboranta 
— Combinatul petrochimic Pitești —• 
Argeș : locurile IT si III : Marla Rus. 
Bislrița-Năsăud și Victoria Ungurea- 
nu — Argeș. Proba de 3 (MM) m bă- 
leH (categoria peata 19 ani): locul I — 
Victor Alroalel, muncitor la U.R.A. 
Suceava: locurile II șl IH : loan Ma- 
gheru — Hunedoara șl Teodor Chi
tara — Satu-Mare.

Pe eehipe, clasamenlul este urmă
torul : locui I Bacău, (25-1 panele); ; 
Io«ml II Dolj (2ftS puncte) : locul III 
Cluj <2:7 puncte) ; locul IV Suceava 
(310 puncte) ; locui V Brăila (331

Egiptul
... ‘ \

r.ea. realitate «scontate, calNJcsren 
marilor favorite devenind dară Încă 
după trei partide. în grupa A, «Un 
-.-e face parte și echipa României. 
,i-au' eglgurat calificarea foarte 
ușor formațiile Italiei (care a intre- 
c-i t Austria, la Reggto Calabria) ?î 
Olandei (învingătoare pe teren pro
priu în fața Norvegiei).

în grapa B, succose facile nu ot>- 
țlnu! echipele Iriandd (In datma 
Turciei, la Dublin). R. F. n Germania! 
(In «fauna Greciei, la Atena). Sna- 
nîeL (in dauna Bulgariei, la Sofia).

I
Ieri dună-amtază. echipele «fe tenta 

ale Românie! șl .Elveție!'au Incbetat 
meciul tor din primul tur al „Cupei 
Davis", dtaputtad ultimele d«xta par- «sari 
Ude ,de clmpiu. Scorul fina!'general și-a 
al meciului este 3—0 pentru Romă- ușo 
nla, pentru că Mflmureanu J-â' Iti- 
tre«nil pe Blatter (0—2. 0—2. 6—1), 
tar Țîriae pe Burgener cu 5-3. 6—2, 
2—0. 0—0.

■Do fapt, partidele de Ieri hu mai 
puteau schimba soarta meciului, 
pentru Că. acufhUlind trei victorii in 
partidele de vineri și slmbăta, Hie 
Nflșlaso și Ion Tiriac Iș! asiguraseră 
dș drept și de fapt raliflrarea in tu
nd următor al competiției. Ca și.tn 
ediția precedentă, pas" el
tentanahltor noștri s-a făcut fă-.l 
emoții, diferența de clasă fiindu-le 
net favorabilă. Do aJtfel. nid oaspeții 
(prin dr. H. Grimm, căpitanul-nejur 
câtor al echipe!) nu intrsvedâau 
vreo „minune". «Jxperfcnța in general 
șl valoarea in specia! a cotnponanți- 
lor de azi ai echipei elvețiene fiind 
«tonslderate mult cub potențialul rc- 
dutablliksr Ntatase și Tiriac. Nu știm 
dacă a fost sugerata «au a aparținut 
căpitanului nostru de echipă, dar 
Ideea de a-I folosi Ieri In partidele 
de simplu, și pe Mărtnureinu 
a apărut ca binevenita ; pregătirea, 
redarea „rezervelor" in asemenea mo
mente, In condițiile' cind calificarea 
nu este pusă, eventual, in-pericol de
vin normale, titularizarea ulterioară 
rau'EotoșIrea ta medurl ■ decisive fiind 
oricum mal iesnidfMsă. cu mult mal 

jpuține riscuri de .nereușita.-
în tarul următor, echipa RontanJel 

urmează să tatJtaea®ta pe invingă- 
< toarea modulul Iran — Egipt, a că
rui desfășurare va avea loc fn cursul 
acestei nîiplflmîn!. la Teheran.

în numeroase alte meciuri din pri
mul tar al zonei europene a „Cupa! 
Davla” s-au înregistrat, da aseme-

|- *■

I

Fczâ din partida do dublu : Nflsiase, Tiriac — Worron, Blatter

ÎN VEDEREA MECIULUI DE LA 14 MAI

jtorie e- state. îndependante.,cu .eforturile 
Jntprita nv,Li acestora: pentru consolidarea dnde-r 

prudenței polițlceitațjjfe economica, 
pentru exercitarea dreptului lor 
Inalienabil la dezvoltare liberă, po
trivit voinței ®i aspirațiilor proprii.

Totodată, ta spiritul principiilor 
leniniste ale coexistenței pașnice., 
partidul promovează o politică de 
dezvoltare a colaborării dintre tara 
noastră șl celelalte state ale lumii, 
fără deosebire de orindulre socială, 
militează consecvent pentru regle
mentarea pașnică, pe baza tratatl- 
velor, b divergențelor între state, 
pentru Instaurarea; unul climat de 
încredere și coouerare rodnică prin 
așezarea relațilior Internationale 
pe temelia nrinciplilor independen
ței. suveranității naționale, eaailtfl- 
țil In drepturi, a neamestecului in 
treburile Interne ș! avantajului 
cioroc. principii menite să uslg 
afirmarea neatlngherită și progresul 
fiecărui popor.

La ,a 31-a aniversara a Întemeie
rii sale, mn.1 puternic șl mal unit 
ca oriclnd. sorbind vigoare șl tine
rețe din legătura Indisolubilă cu 
poporul, cu realitățile vieții, d!n 
devotamentul cu care riujeșle cau
za socialismului, partidul călăuzește 
nu clarviziune eforturile creatoare 
aie națiunii spre victoria cauzei co
munismului. spre acel viitor lumi
nos ni patriei care va întrece cele 
mnl înaripate visuri aia înaintași
lor.

Vizitele delegației 
de specialiști din Cuba

tehnologice ?! economico dintre ce’e « 
două țări In domeniu! chimiei. Au 
fost trecute in revista, da asemenea, ’ 
uneîe aspecte ș! posibilități privind | 
construirea do instalații chimice !.n ‘ 

___ _________________ ______ Cuba, pentru valorificarea resurselor 
legației nu făcui cunoștință cu o certe de materii prime existente șl ncopa- 
de obiective ale industrie! chimico — ----- •’—-«•>—«— .«■
românești. înformlnclu-se cu acest 
prilej despre realizările tehnica și 
stadîul de dezvoltare a acestei ramuri.

ȘpedafișUl cubanez! au purtat dis
cuții largi cu apcdallștll din cen
trale, grupuri șl combinate Indus
triale, lulnd cunoștință de profilul și 
probJemeîo ridicate de dezvoltarea 
industriei noastre chimico.

La 7 mal. spertollșUI cubanezi au 
fost primiți de ministrul Industriei 
chimice. Mlhăli Floresru. cu care 
ocazie au foot analizate posibilitățile 
de extindere a cooperării tehnice.

9
O delegația do specMtaU.ta dorr.e- 

ntul industriei «talmlce din Republica 
Cuba, condusă de Manuel Malmierca, 
vicemtalstru la Departamentul pen
tru industria chimică. a vizitat Roma
nia. Timp de zece zUe, membri! de-

rirea nevoilor de produse chimica di
verse aie celor două țări.

Delegația a vizitat otandurila 
Romanici la Expoziția Internațională 
do echipament pentru Industria da 
petrol, ehlmfc. mase plasHce șl cau
ciuc, fădrtd aprecieri elogioase asu
pra dezvoltării Industriei noastre, 
asupra calității produselor șl a modu
lul In care a fost realizată expoziția.

Cu prilejul prezenței delegației da 
specialiști cubanez! In România, nm- 
Ixtsadond Republicii Cuba în Bucu
rești. Nicolas Rodrlgue-z Astlazaraln, 
a oferit un dejun.

0 delegație de membri ai P. C. din Austria vizitează România !
Membrii delegației au fost primlH , 

la comitetele județene Constanța și 1 
Galați alo P.C.B. unde au avut dis
cuții cu tovarășii Voalle Vlîcu. mem
bru al Comitetului Executiv a! C.C. 
al P.C.R., orim-Becrotar al Comite
tului Județean de partid Constanta, șl 
Constant In Dâscăleseu. membru al 
C.C. ol P.C.R.. prim-secretar al Co
mitetului ludetean de partid Galați. 
Cu acest prllei. tovărășii austrieci au 
fost Informat! despre nreocurtarile or- 
găneloț si organizațiilor locale de 
partid, despre activitatea desfășurată 
de oamenii muncH în diferite dome-

(Ăaerprag)

O delegație de membri al Partidu
lui Comunist din Austria, muncitori 
la uzinele siderurgice „Donauwitz", 
condusă de Karl Russhelm. membru 
al C.C. al P.C.A.. ce află «Iii tara 
noastră intr-o vizită de documentaro 
Si schimb de experiență.

între 2 șl 7 mal. oaspeții au vizitat 
Muzeu] de Istorie a partidului co
munist a mișcării revoluționare si 
democratice din România, fabrica de 
mașlnt-unelte si agresate, cartiere 
noi de locuințe șl edifidi codal-cul- 
turalo din București, combinatul si
derurgic șl alte unităti economice din _ -
Galați, precum șl stațiunile de pe ii- nil ale construcției eodaitete. 
taalid Mării Negre.

Un nou punct . 
de atracție turistică la j 
Sohodolul ' 

de la Gorj 1
TÎRGU-JIU • (Corespondentul 1 

„Scîi-iei!" Mihai Dumitrescu) : l 
Tot mai numeroșii admiratori al 
artei Iul B-ăr.niți, care vizitează 1 
Casa-muzeu de ta Hoblța, mal ( 
au de străbătut doar clțlva kilo- ! 
metri plnă la Tlsnana, localise- ț 

istoric, peni

tri plnă la Tlsmana, locailta- i 
vestită pentru trecutul său 
>ric, pentru creatorii de azi ) 

al artei populare, pentru peira- ( 
jul înconjurător de un pitoresc 1 
Inedit. Ungă aceste bine eunos- l 
cute puncte de atracție ale . 
Go-Julul &e tnnl află una, o ) 
adevărată „minune" a naturii — i 
„Chelie Sohodolulul". Intrarea ’ 
In „Chnlle Sohodolulul" se face ț 
pe o sosea i străjuita de doi pe- « 
rețl verticali tătațl ca de un fe- • 
rflstrău uriaș In alinei abrupte. I 
Frumusețea lor atrăgea șl pista 
acum numeroși Iubitori ai natu- 1 
ril. în această primăvară, niimă- t 
rul lor a sporit insfl considerabil. ’ 
Explicația constă In aceea că In l 
numai 5—0 'km de la Intrarea in ? 
defileu, pe un vlrf de deaL parcă ț 
specia! protejat de apele rfulut l 
a fost ridicat un nou complex ’ 
turistic. Trei cabane cochete — l 
„Căprioara". „Cerbul" și „Fio- . 
rilor" — oferă vizitatorilor plă- ' 
cute ceasuri de odihnă șl recre- i 
ere In aerul puternic ozonat 
Dispunlnd de camere modern ț 
mobilate, de un bar de zi. tera- i 
șă, bufet etc., noul complex tu- 1 
rutîc de Ia Sohodol, amenajat I 
prin grila T A I’.F, Tg. Jlu« cu- . 
noaște, încă din primele Zile de 
la recenta sa Inaugurare, o 
mare afluență de vizitatori

DIN LUMEA
LARGĂ■ ' •• • 

nent. Așa că ț! antrenorul maghiar 
a considerat meciul ca un prilej de 
antrenament, de verificare a echipei, 
a unor jucători, eu șapte zile înain
tea medului hotarilor do la Bucu
rești cu selecționata României. In 
echipa ungară au fost introduși pa
tru jucători care nu au sucat la 20 
aprilie : Vidate.. Juhasz P.. Juhaaz I. 
și Szdke. iar Bene a devenit titular. 
Au mal jucat Geczl. Vepl. Pancstcs. 
Sties. Duna! II și Zambo. în timpul 
primei reprize. Dunai.II a suferit o

Pregătirile htUștilor români...
terwant că dr. Gustaw Wlederker, 
președintele UXFjl., de față pe 
Nfipsuidfon, a lăudat fair ptay-u! am
belor echipe șl a apreciat că inertul 
Ungaria — România a adus o i"'i- 
porlnntS contribuție la progres ’ '~ 
culul da fotbal pe continentul 

i Bo

C3FG ti !iivJrtS“O cri scocul dc 3 ~i ți, amănunte : s-a Jucat tot timpul Inca.c ai!nvliw-ocu scorul de J- (1—J) dn

Jucătorii din lotul reprezentativ el 
României și-au petrecut sflrsltul de 
șăptămlnă la Poiana Brașov, urmind 
ca abia in cursul zilei de marii «ta ac 
întoarcă la cartierul lor general de 
la Snagov. Zilele petrecuta la munte 
le-au sen’ll fotbaliștilor din - lot âtlt 

ordin tactic, in acest uitlm scop., pe 
marginea vizionării filmelor partide
lor cu echipele Franjo! ți Ungariei, 
filme comentate de antrenorul A. 
Nlculescu, s-a discutat despre corec
tarea cîtorvB neajunsuri. A fost vor
ba. In primul rlnd, de înlăturarea 
scăderilor do ritm șl de susținerea 
ideii de întărire a locului In atac.

La comentarea filmuitd recentei 
partide de Ia Budapesta s-n subliniat 
din nou caracterul de sportivitate 
deplină cu care cele două echipe au 
Jucat un meci de o asemenea impor
tanță. Spre deosebire de .unele Intll- 
niri internaționale la care spectaco
lul sportiv a degenerat din cauza 
abaterilor de la regulament și a 
tendințelor de Joc agresiv, partida de 
pe Nâpstedlon dintre reprezentativele 
maghiară șl romănfi s-a distins prin 
corectitudine, fiind o demonstrație 
exemplară in această privința. E ln-

Stadionul municipal din Nan
tes a găzduit intllnlrea inter- ; 
națională do rugbl dintre echipa 
Sleaua-BucureșU șl Selecționata 
armate! franceze. La capătul 
unui Joc de bun nivel tehnic, 
rugblșljj români au obținut vic
toria cu scorul de 12—0. Punc-

. tala< echipei române au fost beads’ 
■‘"Hisite db'lonesrii (lovitura ■- <le’?j 

picior căzută, in minutul 7) șl 
Durbac Qovlturl de pedeapgi Jn- 
eertea In minutele 20. 30 si 33). 
Comentatorul agenției France 
Press© remarcă jocul excelent 
al pachetului de înaintaș! al for
mației Steaua, precum si evolu
ția remarcabilă a fundașului 
Durbac.

s-a Jucat tot timpul în 
jumătatea de teren a echipe! Maltei 
Că ®-au marcat numai trei EoJuri. 
asta nu se datorește numai apărăto
rilor insulari, ci. aș spune, mal ni îs 
lnefleadtAțU înaintașilor maghiari. 
„Am uitat că avem și extreme — 
spunea ta «first tul meciului Koests. 
Am dorit să marcăm dt mal mult, 
ne-am concentrat tocul spre mijlocul 
porții și am InUlnlt un zid de care 
nu ne-atn dat seama cura $1-1 stră
pungem". De altfel, toate ziarele re
marcau ca fiind cel mal buni de ne 
teren tocmai pe fundașii echipei un- 

lordănescu garc: Pancstcs si Juhasz P. (ultimul 
a și marcat un gol). Primul gol a fost 
marcat de-abia în minutul 33._, Cclc-

rele de duminică remarcă victoria 
obținută, prilej de oarecare satisfac
ție pentru suporteri (doar 5 MB de 
bHete vlnțiule la acest med). Dar 
despre’ calitatea locului este conclu
dentă, cred. părerea zlajului de ape- 
dalltato „Năpsuort" : „Din păcate 
nici de data aceasta tocul echipei 
reprezentative ungare nu a fost omo
gen. nu a fost curgător- eficient 
Trebuie să ne mișcăm mol mult fără 
minge, să pasăm mai exact si In 
fața porții, să forțăm finalitatea ac
țiunilor. înlT.-un cuvint. «âptămina 
viitoare, la București, trebuie să ară
tăm mult mal mult dacă dorim să 
depiișim echtoa Rontanleî".

AL P1NTBA

Srin golurile' mQrcale de Lucexcu.
eagu și Fl. Dumitrescu.
Formația alintată a fost următoa

rea (Jucătorii ale ’căror nume slnt 
menționate intre paranteze au intrat 
In formație după pauză) : Răducanu 
(Adamache) — Sătmăreanu (N. lo- 
neseu), Lupescu. Hălmăgeanu. De- 
leanu — Anca, Nunwelllor (Dumitru) 
— Lucescu (Neaga), Dembrowskl (Fl. 
Dumitrescu), Dobrin. Domide.

Toți jucătorii utilizați ieri nu ară
tat o bună dispoziție șl o formă fi
zică corespunzătoare. I ________
(răcit) șl Dinu (pe punctul de a se 
restabili complet de pa urmii aed- —L., „ ... - --------- ....------
dentulul Euferit) vor fi apfl pentru 3B1.te <?’1\,n im1ln“^1e 0,0 
antrenamente șl a joc peste una, sau 
două zJJe.

V. M.

...și ale celor maghiari
i.r ’.ș ol ,;-ș( p ' i.-

BUDAPESTA (prin, telex, da la 
corespondentul nostru). Simbătă 
seara, la s'irsltui meciului cu ec’nlna 
Maltei, lotul fotbaliștilor maghiari 
s-a suit in autobuz si fi-a rclntorj 
la E.vztergom. tabăra de antrena
ment a primei reprezentative ungare. 
„Acum aruncăm totul in iuntă In ve
derea lntllnlrU «le la București —

spunea antrenorul Hlovszky. Nu ne 
putefh, permite nici o nealllenta. Cu 
atJt mail mult cu dt In fota echipei 
malteze am cucerit victoria mult mai 
greu decli mă așteptam".

Intr-adevăr. Echipa Maltei nu s-ar 
putea epune că se numără printre 
cele mal bune echipe de pe conll-

SCRIMĂ

Kegylamentwl e unul singur
De ce nu-l respectăm întotdeauna ?

Cele mai recente întreceri ale scri- 
meriior noștri, colo din cadrul cam
pionatului republican pe echipe, rte-nu 
prilejuit unele constatări de ordin 
general și altele mai

Desfășurate intr-o sală 
ca utilare (sala ArmataD — 
planșe, «supraaglomerata, nctacM- 
zltă, tribunele (blind uneori Schior 
locul vesUarolo" — întrecerile nu 
s-au putut ridica 1a un nivel 
tehnic deosebit. Totuși, valoarea 

’șl prcsgăllrea și-au spus cuvin tui. 
Vrtăd parcă să cinstească aniversa
rea unui sfert da veac do existenta 
a. clubului lor. scrimerli de la Steaua 
au terminat învingători ta toate In- 
tllnîrile. astaurindu-sl tacă de tre 
acum (mai dnt două etape) titlurile 
ne «chip®, mal puțin îa una din probe 
(floreta masculin), unde conduce, to
tuși. In clasament O frumoasa Im
presie au produs și echipele Univer
sitatea București (floretă masculin). 
Progresul București (floretă femînin 
ș! masculin). Medicina Ta, Mureș 
fepadă). Politehnica Iași (sabie), care 
nu reușit datorită in special unor 
individualități, să obțină victorii Pre
țioase și Bă se mențină ta imediata 
anronîere a liderilor.

Lâ polul opus 6-âu aflat evoluțiile 
formațiilor Olimpia Sata-Mare (sa
bie) șl Universitatea București 
(spadă), care nu ?l-au Justificat cu 
nimic (mal ales orimlî). prezenta ta 
prima divizie a tării.

Cileva cuvinte acum deșt»re un lu
cru aparentă (doar !) mărunt Fe
derația internațională de scrimă â a holărit, în urmă cu eltlva ani. ca n-nluLn
in cchînnmentiil srrimerilor «3 fie in- Purtarea vestei de nrotectîe. 
trodusă — obligatoriu — vesta ds Octavian V1NT1LA

protecție, cr.re aă elimine chiar șl cea 
mai mică posibilitate de accidentare.

Aceasta hotărî re nu a foit luată 
fără nici un temei, d a avut ca .„ar
gumente" unele modificări alo lame
lor da scrimă (rigiditate mal mare 
pentru o mal bună precizie a lovitu
rilor. Introducerea vlrfuritor plate).

O dată adoptate, măsurile au șl 
fost aplicate. La ultimele campionate 
mondiale (Ankara — 1070 si Viena 
— 1971), arbitrii nu au admis pre
zenta pe planșă a nld unui compe
titor fără vesta de protecție.

Evident, oceate măsuri sini apli
cate și de federația noastră de spe
cialitate. dar— numai In competițiile 
Internaționale. Deși s-a atras atenția 
în repetate rinduri. ailt antrenorilor' 
ei sportivilor, precum și arbitrilor, 
asupra sertozllâlll cu care trebuie 
privită această măsură, ea 'continuă 
64 fie Ignorată. Urmările — deocam
dată. din fericire, nu prea grave — 
nu se lasă așteptate. La Chit am ■ 
asistat la două accidente — Ștefan 
Aurel — (Steaua) și Atlla Cslpler — 
(Olimpia Satu-Mare) — datorate toc
mai nerespectăril acestei măsuri re
gulamentare. Credem că aceste ca
zuri vor avea darul de a trezi ia rea
litate pe toii cei direct interesați si. 
in fond, responsabili t arbitri, antre
nori. sportivi ■

întrudt aceasta măsură este igno
rată cu o regularitate „metronomleă". 
«sugerăm ea delegatul federației pen
tru flecare competiție să aibă Împu
ternicirea și răspunderea de a con- 

nrivtad

CURSĂ PĂCII"'
Ieri du’pă-amlază. ne ruta Berlin— 

Magdeburg (103 km) ș-a disputat cea 
dc-a treia eteoâ a ediției a XXV-a • 
a ..Curse! Păcii". competiție de 
veche tradiție a ciclismului Interna
tional. Startul’ l-au luat M de aler
gători. Etapa — In mare parte mo
notonă. traseul plat în general nesti- 
mtdțnd prea mul: evadările — s-a 
decis la «sprintul finai. Pe străzile 
Magdeburgulull In plutonul fruntaș 
s-au a Bat 05 de alergători. Intre caro 
șl fruntașii clasamentului. Victoria a 
revenit, ca s! ta etapa precedentă, 
lui Michael Mltae (R.D.G.). care a 
preluat astfel ..tricoul galben".

Astăzi se desfășoară etapa a IV-a 
(Magdebu-g—Erfurt)

2
e MUNCTIEN. — Pp circuitul delă 

Nuerburg, (R.F.G.) s-au disputat
uT premiu al R.F. 

a la motodcllsm. compe-
Hfie contlnd pentru campionatul 
mondial. în clasa StN) cmc. victoria a 
revenit campionului Italian Giacomo 
Agos^nl (pe „M. V. Agusta"). care a 
realizat o medie orară de 141.200 hm. 
întrecerea rezervată’ motocicletelor 
cu ataș a fost riș’Jgatfl de vMi-ge^- 
manli Schauzu si KaJauch (pe 
„B.M.W.").

o BANGKOK. — Turneul Interna
țional de fotbal (Juniori) al țărilor 
așlatlee s-a Încheiat la Bangkok cu 
victoria ©eleețtoaatel Israelului care, 
ta finală, a Învins cu scorul de 1—0 
(0—0) echipa Coreei de sud. în parti
da pentru loturile 3—4, reprezenta
tiva Iranului a dlspuș cu 3—0 (1—0) 
de formația Thailandei.

• VARȘOVIA. _ -------------
feminine de șah ale României ®i P<> 
foniei Iși dispută la Lodz un med la 
șa®o mese. După primul tur. scorul 
este de 3—2 puncte in favoarea dchf- 
pel române, o partidă fiind 'Între
ruptă. La patru mase a fost Înregis
trată remiza, iar Margareta Teodo- 
rescu a tavlm-o na Cihewskaia.

o NEW YORK. — Cu orile Iul unul 
concura internațional de natatle. des
fășurat în bazin de SO m la Long 
Beach (California), americanul Mark 
Chatfield a dsUgat proba de IM m 
bras cu (imnul de 1W3/10. Cursa dc 
200 m fluture a revenit vest-germd- 
nulul ITam Fawnacht. «xonometrat In 
2’03”7/10. Probuh- stilului liber au 
foat dominate de americanul Steve 
Center, eare a obtlnut trei victori! : 
IOT m ta 54”7/10. 200 m ta 1W2/10 și 
400 m in «’U’N/IO.

o ROMA — Concursul internatio
nal de călărie de la Roma a-a Încheg 
lat cu desfășurarea probei clasice 
„Marele premiu al națiunilor", in 
care victoria a revenit echipai Italiei 
(ManrlnoUl. OrlandL Raimondo și 
Piero d'Inzeo).

Întrecerile

Ieri, pe terenul Tineretului, un meci spectaculos de handbal feminin s Uni
versitatea București — Voinja OdorheiVoinja Odorhei

Foto : Gh. VintHă
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TRANSMIT

Stadion acoperit

dlnlr-o

■R’iwwl ri cifl

evidențierea

inccputul- secolului

tn susținerea si 
de

Tezaur descoperit 
în Bulgaria

încheiate de R.F.G. cu

Duminică, forțele patriotice 
lor saigoneze. Ținta 
i înalte, în regiunea

vederea realizării Ideii de bază a coo
perării economice europene. Aproape 
d nu a existat vorbitor care să nu 
sublinieze faptul că. orice analiză a 
tendințelor pozitive ce se manifestă 
In Europa, a procesului de destinde
re., apropiere și colaborare intre sta
tele continentului nostru nu poate e& 
omită contribuția pa care C.E.E.— 
O.N.U. este chemată să o aducă la 
stimularea contactelor si întreținerea 
dialogului Intre țările europene, fără 
deosebire de orindulrea lor Bodnlâ.

VIETNAMUL DE SUD 7 (Agorpres). - T ’ ’ ~ 
■ud-vieinamezo au continuat ofensiva împotriva trupei 
atacurilor au constituit-o bazele situate pe Plalounle 
Konlum.

După cum se cede din ima
gine. constructorii au adoptat o 
arhitectură originală. Edificiul 
ere forma unui inel cu ’ două 
etaje susținui de 55 coloane 
verticale cu înălțimea de 49 m. 
Partea cea mal complexă,a con
strucției o constituie acoperișul, 
de dimensiuni impresionante, 
ctrind o tuprafata de 2 hectare. 
El va fi confecționat 
membrană de otel groasă de 
6 mm. atașata > de partea supe
rioară a: inelului si, stablllsali 
de partea sa interioară cu aju
torul unor cabluri groase.

Alături de această sală spor
tivă universală se vor mal con
strui — un teren de hochei, un 
bazin de înot; ambele acoperite, 
sl alie două bazine ds înot in 
aer liber.

Pe unul, din marile bulevarde 
ale Parisului a fost inaugurat 
un hotel „automat". „Hotel Saint 
Jacques", cu 812 camere, este 
instalat intr-o clădire modernă 
cu restaurant, cinematograf, pre
cum fi un marc număr de ma
gazine țl standuri. <

La sosire, fiecare oaspete pri
mește o cartelă din plastic pe 
care o prezintă pentru. perforare 
la restaurant, la magazine sau 
standuri. Price consumație sau 
cumpărătură in incinta hotelu
lui se face fără plata in bani.

In camere. tn afara telefonu
lui. aparatului de radio si tele
vizorului, mai exis: a un bar 
automat care oferă diferite bău
turi. tn timp ce, oaspetele con
sumă o băutură, un automat in- 
reglstreasă costul ci. La pără
sirea hotelului, o instalație ■ e- 
lecfronicd, pe baza cartelei per
forate si a altor înregistrări, 
calculează fnnumal M secunde 
suma pe care trebuie s-o plă
tească oaspetele.

Unitățile de artilerie au bombardat 
eu morile re și rachete baza Ben Hei, 
aflată ,1a 40 km nord-vest de Konlum. 
A foal atacată, cu rachete, de aseme
nea. baza Da Nahg ; In rindul tru
pelor salgoneze s-au înregistrat 
pierderi in oamwil și materiale. Tot
odată. au fost bombardate bazele 
King si Birmingham, aflate în anro- 
pJerea orașului Hue, vechea capitală

; MINISTERULUI AFACERILOR 
IE AL R.D.V. \

minarea decalajelor dintre 
în zilele noastre problema unei mal 
echitabile distribuții a rezultatelor 
muncii devine din ce In ce mal ur
gentă. nu numai In cadrul fiecărei 
țări, ci si între tarile regiunii; pre
cum șl Intre acestea sl celelalte stata 
din lume. : '

O altă problemă care, brln am
ploarea si urgenta el. ocupă In pre
zent un loc de seamă In preocuparea 
țărilor europene este poluarea. Ne
cesitatea unei largi cooperări Inter
naționale pentru protelarea sl con
servarea mediului de viată al omului 
este impusă de fastul că poluarea 
nnei sau atmosferei nu poate fi*abor
dată cu succes In cadrul frontierelor 
naționale. Corespondentul radhj-tele- 
vlzlunll suedeze. G. Svensson, ne 
mărturisea că In perioada clnd vlntul 
din aud aduce mase de aer staționate 
deasupra Europei centrale, conceh-

Demonșfrojie a sludenților de la Universitatea Columbia din New York îm
potriva raidurilor do bombardament ale aviajiei americane asupra R. D. 
Vietnam. Poliția a intervenit cu brutalitate, operlnd un numâr de areslâri.

Telefoto : A.I'.-Agerpres

VIETNAMUL DE SUD

supările comisiei In 
'ărl! pe mal departe a

CONAKRY 7 (Agerpres). — Primul 
ministru ai Guvernului Revoluționar 
al Republicii Cuba. Fidel Castro. 

' aflat intr-o vizită oficială in Gui
neea, a participat. Împreună-cu pre
ședintele Scktl Tură, ,1a festivitatea 
de Inaugurare a centrului pentru 
pregătirea ideologică a tineretului 
„Kwame Nknunah" din orașul Du- 
breka. La festivitate au luat cuvîntul 
Seku Tură șl Fidel Cas'.ro. Premierul 
cubanez a vizitat, de asemenea, ora
șul Kl.ndia. unde a avui loc un mi
ting al prieteniei șl zolidarltalU cu 
poporul CubeL

Șiruri neaflrșlte de automobile În
matriculate in diverse tari ale lumii 
se Îndreaptă In flecare dimineață 
spre Palatul Națiunilor — o clădire 
uriașă, din marmură șl beton, situa
tă pe colinele dinspre Pregny. Aid 
este sediul european al Organizației 
Națiunilor Unite. Tn marea sală de 
consiliu 1st tine ședințele Comitetul 
pentru dezarmare. Tot In acest palat 
funcționează Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa șl o serie de 
multe alte instituții specializate ale 
Națiunilor Unite. Nici una dintre cele 
23 de fiârl de conferințe, nici unul 
dintre cele 650 de birouri din acest 
imens palat nu alnt aproape niciodată 
goale. Reuniunile politice, economice, 
științifice Sl' culturale, care asociază 
mereu participant! din toate tarile 
lumii, au transformat Palatul Na- 
tiunl'.or lntr-un vast laborator, unde 
&e cristalizează, In focul ■ dialogului, 
idei destinate ®ă apropie popoarele, 
să tacă posibilă cooperarea Intre oa
menii de. pe toate continentele, tn 
scopul promovării păcii sl al unei 
mal drepte așezări a lumii. De la 
aceasta înalta tribună internațională. 
Nlcolae Tllulescu a afirmat șl apărat, 
ani de-a rindul, principiile da pace 
mondială Izvorite dlnlr-o îndelungată 
tradiție da glndlre politică roma
nească. j

Intr-o discuție cu rm ziarist elve
țian, acesta reamintea ceea ce Titu- 
lescu l-a spus lui Barlhou in 1938 : 
„Pacea e o vorbă goală dacă nu este 
construită pe nnleul fundal care o 
poate susține — securitatea colectivă". 
Acest adevăr axiomatic l-am auzit nu 
o data evocat, Intr-o formă sau alta, 
și In cadrul recentei sesiuni a Co
misiei economice a O.N.U. pentru 
Europa, care a relevat, mai pregnant 
dealt oricind. rolul colaborării econo
mice intereuropene In edificarea unul 
fundament al destinderii si securită
ții Pe continent si In întreaga lume.

Precedată de o reuniune Jubiliară; 
care a marcat împlinirea unul sfert 
de veac de la crearea C.E.E.—O.N.U., 
sesiunea din acest an a prilejuit o 
amplă retrospectivă a activității co
misiei șl. în același timp, a oferit po
sibilitatea depistării unor no! că! In

e politic, militar, finan- 
Jnformare. El a relevat 
realizării unei unități

verane ale ^ledlleranel au datoria să 
stabilească uh dialog șl să procedeze 
la consultări pentru a găsi. In de
plină. libertate. soluții la problemele 
politice locale". Ei au holărlt să aibă 
convorbiri 61 contacte periodice la 
nivel Înalt, ia toata nivelurile.

In încheierea comunicatului, reș- 
rată că președintele Boumedlene ia 
acceptat Invitația celor doi șefi de 
stat — Mbtan si egiptean — de a vl- 
irita tarile respectiva.

O sală a sporturilor pentru 
25W0 de spectatori este în curs 
de constpuclic'la Leningrad. Ea 
va putea găzdui, in afara ac în
treceri sportive, concerte, si alte 
manifestări. In. tribuna centra
lă vor putea lua loc 17 059. da 
persoane; se vor amenaja, de 
asemenea, alte ■ trei tribune .se
cundare de cile 2 0&3—2 SCO da 
locuri.

manifestarea unor tendințe pozitive 
In domeniul politicilor comerciale 
aplicate de diversele state In favoa
rea extinderii schimburilor de măr
furi. a spus . vorbitorul. Cu toate 
acestea. reducerea Integrală a obsta
colelor In calea comerțului. Interna
țional este Încă departe-do a fi rea
lizata. Se mențin Încă o serie de ba
riere. restricții cantitative, taxe va
male și diferita alte, practici cu ca
racter discriminatoriu.

Extinderea comerțului șl cooperării 
între toata țările. Inclusiv Intre țările 
In curs de dezvoltare, este de o deo
sebita Importanță 
potențarea eforturilor proprii 
dezvoltare.' Vorbitorul a relevat, că 
o extindere continuă cunoaște coope
rarea economică, industrială ți teh- 
nlcq-știinllfleă dintre România șl ță
rile In curs de dezvoltare din Ame
rica Latină, Africa șl Asia, In condiții 
reciproc avantajoase.

țlM'>3>'.frjyli?*.® ’ '' < •-* ’.'.rpa

la extinderea raporturilor economice 
și tehnlco-stlkițlfice Intcreuropeno. 
T,n acest context, o serie de diploma ti. 
cu care am as-ut ocazia să discutăm, 
printre aceștia numărlndu-se șl re
prezentantul Austriei, ambasadorul 
R. Martina, au subliniat meritul 
României de a fi avut prima Iniția
tivă In cadrul O.N.U. pentru promo
varea relațiilor Intereuropene. Iniția
tivă concretizata In cunoscuta rezolu
ție .Jt bunel vecinătăți".

De altfel, aceasta nu a fost singura 
apreciere pozitivă la adresa politicii 
active a României de promovare a 
colaborării, pe diverse planuri. Intre 
toate statale europene, de Inițiere sau 
sprijinire a unor măsuri menite să 
înlesnească acest țel. Președintele se
siunii; ambasadorul Olandei. Johan 
Kaufmman. ne-a vorbit despre con
tribuția Importanta adusă de tara 
noastră la activitățile GE.E.—O.N.U., 
In domeniul cooperării științifice si 
tehnice, al comerțului, ca și In acela 
a! problemelor economice generale 
— domenii care.' si In acest an. au 
format teme' prioritare ale derhate
rilor.

Concluzia cea mal Importantă a a- 
cestor dezbateri este

Imperială, unde forțele patriotice au 
pricinuit Inamicului pierderi In oa
meni ți materia] de război.

Alte lupte au fost semnalate Intr-o 
zonă situată Ia GO km de Saigon. Uni
tățile saigoneze au încercai ®ă stabi
lească controlul asupra șoselei nr. 13, 
care face legătura Intre An Loc șl 
Salgon. dar tentativa tor a eșuai.

de accident iminent, 
, ',‘.i ‘ l"'\"'Jfiââerfi’'

prevenlțl de către echipaj. Sa pune 
Insă Întrebarea de ce nu a trimis 
pilotul un mesaj S.O.S. aeroportului 
din Palermo. Se speră că aparatul 
care a înregistrat modul In care a 
decurs zborul ar putea furniza un 
răspuns. /

paiudiiiiviiu

BEIRUT 7 (Agerpres). — Comitatul 
însărcinat cu punerea In aplicare, a 
deciziilor. ', lnițe ' ta începutul , lunii 
aprilie la Cairo de către Congresul 
popular palMilneon , s-a reunit la 
Beirut, sub conducerea Iui Yasser 
Arafai, președintele Comitetului 
Executiv ol Organizației pentru Eli
berarea Palestinei, anunță buletinul 
de presă 1PA1 Falah". In cadrul reu
niunii, Yasser Arafat a făcut o cx- 
puttare detailată asupra măsurilor 
care au fost luata in vederea reali
zării unității rezistenței palesilnene 
in domeniile 
dar și de 1 
'„importanța ..-,<4.
solide InEr-un interval de timp cR 
mal scurt cu puflnță".

PartMpimîll In reuniune au hotă
rî t formarea unul secre tartei care va 
asigura menținerea contactelor cu 
Comitetul Executiv al O.E.P. șl va 
prezenta rapoarte asupra stadiului

Șeful statului cambod* 
gîfmf președintele Frontului Națio
nal’ Unit din Cambadgla, Norodom 
Slanuk, a părăsit duminică Phenln- 
nul, Inchclndu-și vizita oficiata In 
R.P.D. Coreeană. I«n plecare, oaspe
tele a fost condus de K!m Ir Seh, 
șeful statului, președintele Cabine
tului de Miniștri al R.P.D. Coreene, 
și alte persoane ofidaie.

Guvernul italian a ordo
nat deschiderea unei an
chete °nclal« In vederea elucidă
rii cauzelor acddentulul aerian pro
dus In’ apropiere de’Palermo vineri 
noaptea. Ceea ce Intrigă autoritățile 
este faptul că toate caclavrele au fost 
găsite cu încălțămintea scoasă. în- 
truclt Îndepărtarea încălțămintei con
stituie una din măsurile ce se iau 
In situațiile 
reiese că cel 108 pasageri

emipra Vietnamului de nord. Guver
nul R. D. Vietnam, ee subliniază in 
declarație, cerc ca administrația 
S.U.A. să pună capăt Imediat șl defi
nitiv bombardamentelor șl tuturor 
actelor care încalcă suveranitatea și 
securi taica R. D. Vietnam.

unor săpături !n- 
un palat mcdie®al

ALGER 7 — Corespondentul Ager- 
pres, C. Benga, transmite : Comuni
catul comun dat publicității la În
cheierea tntllnlril care a avut loc In 
capitala algeriană Intre președinții 
Algeriei. Hounrl Boumedlene. R. Â. 
Egipt, Anwar Sadat, șl Libiei. Moa- 
tner El Geddafi, arata că „cel trei 
șefi de stat au căzut de acord asu
pra necesității do a Iun toate mă
surile efective șl de a adopta mij
loacele eficace în cadrai unul pînn 
de eliberare cu obiective stabilite". 
Acest plan ar urma să constitute 
„baza unei acțiuni arabe coordonate, 
asife] Incit să asigure redobindirea 
teritoriilor arabe ji'să permită revo
lut! el pal est! nene aă-și continue lupta ‘ 
victorioasă".

Comunicatul menționează, de ase
menea, că cel trei șefi de;stat și-ău : 
exprimat convingerea că „statele rl-

Todor Jiukov, p;'i-'T1--n'''!nîî 
al C.C. aj P.C. Bulgar, președintele 
Consiliului, ,de Stat,, a făcut o vizită, 
laișantlcrul, combinatului chlmid 
„Devnla", cel mal mare obiectiv in
dustrial al actualului plan cincinal 
al Bulgariei. Todor Jlvkov a felicitat 
cu acest prilej colectivul de construc
tori care-șl aduc contribuția la Înăl
țarea acestui mare obiectiv al In
dustriei chimice da pe valea Dev- 
niol.

VIZITA LUI

trațta de compuși sulfurosl nocivi 
crește deasupra' Peninsulei Scan
dinave de 10 piuă la 20 de ori. Ex- 
perțil au relevai, In cadrul, dezba
terilor, că protejarea șl conservarea 
mediului de viață ăl omului Implică 
vaste măsuri care să Includă rema
nierea procesului de producție pen
tru a forma un ciclu Închis, adopta
rea unor tehnoiogU noi pentru eli
minarea reziduurilor șl folosirea In- 
tr-o măsură mal mare a filtrelor și 
a altor instalații de purificare. Dar 
acest amplu program de investiții nu 
poate'fl supprlat de o singură țară„și 
nici de un arap de țări. De ad impe
rativul unei largi cooperări Interna
ționale. Mai exista și un alt aspect 
de importanță esențială șl anume că 
aumele uriașe de bani necesari nu ise 
pol procura, după cum nu subliniat 
mulți delegați, dedt ronunțlnd la 
cursa înarmărilor, care înghite anual 
Imense resurse ce ar putea 11 folosi
ta in scopuri productive.

Poate nu Inllmplător. Comisia eco
nomică a O.N.U. pentru Europa șl 
Comltetui pentru dezarmare' ș!-au 
desfășurat luerâri’o recentelor sesiuni 
in săli apropiate. Atlt cooperarea, 
cit șl dezarmarea slnt chemate să 
conlribule la realizarea aceluiași no
bil idea! al omenirii': pacea șl pro
gresul In lume. Dar In timp ce des
pre rezultatele sesiunii C-.E.E.—O.N.U. 
se poate spune că nu marcat o nouă 
etapă tn ’preocu 
direcția promovăm j . ,
cooperării economice In Europa, bl- 
lânțuL sesiunii de primăvară a Co
mitatului pentru dezarmare nu oferă 
posibilitatea de a cita fapte care să 
atesta Înregistrarea unor pași con- 
creți pe planul dezarmării'generăle 
și totale.- Referlndu-se la imobilismul 
negocierilor o serie de delegații, prin
tre care șl cea a României, au sub
liniat necesitatea angajării ■comitatu
lui, a tuturor statelor pe calea adop
tării unor ntasuri concrete, radicale, 
de oprire șl reducere a cursei înar
mărilor șl de dezarmare, In primul 
rind in domeniul nuclear', pentru ela
borarea unul tratat de dezarmare 
generata care sfi răspundă năzuințe
lor da pace, securitate și progres ale 
tuturor națiunilor.

Oricine a urmărit cele două eve
nimente Internaționale de ta Pala
tul Națiunilor din Geneva a avut 
prilejui să constate prin ce lupte 
dlrze lșl croiește drum i noul, la ce 
temperaturi înalte este elaborata 
„șarja" dialogului în cursul căruia se 
cristalizează ideile de înțelegere ’ șl 
de colaborare Intre popoare.

Scriitorul american Erich Se
cai, decenii cunoicut ca autor 
al romanului ..Love Story", a 
fost pus tn situația de a-fi da 
seama că prea multă glorie... nu 
este întotdeauna bună pentru un 
cadru didactic universitar. în 
pofida activității sale timp de 
opt ani ca profesor de filologie 
antică, Universitatea Yale a re: 
fișrat .difințHvărea- sa ca sefrdt 
catedră1 șl i-a oferii. |h schimb 
titlul de „profesor senior".

în motivarea hotărtrit se ara
tă că In acest fel î se creează 
mai mult timp disponibil pen
tru interesele sale neleaate de 
universitate. Secai a refuzat să 
comenteze această hotărire a 
conducerii universității. Toi ceea 
ce riariftii au putut obține din 
partea lui au fost cuvintele „No 
comment".

agravat situația din Burundi

Președintele Ulende în 
fo|n studenților. IrUr-° cuvin- 
tare rostită In fața studenților fele la 
universitatea din orașul Concepcion, 
președintele Republicii Chile, Salva
dor Allende, a evidențiat contribuția 
ce revine tineretului țării la înfăp
tuirea programului de dezvoltare 
națională, elaborat de Guvernul Uni
tății Populare. Ei a subliniat că Gu
vernul unitațU Populare se bucură 
de sprijinul a milioane de muncitori, 
țărani, studenți șl alți celățeni al ță
rii șlȘ este-holărlt să realizeze obiec
tivele ce și Ie-a propus.

mice, administrative șl' de politică 
comerclata ce continuă să stinjeiieai- 
că dezvoltarea normală a colaborării 
intereuropenc. Suprimarea acestor 
obstacole artifidale este cu atlt mai 
necesară ra cit cooperarea are un rol 
tot mal maro In progresul economic 
și social al tarilor europenei fn eli
minarea decalajelor dintre acestea.

BUJUMBURA 7 (Agerpres). — La 
o căptamlnă după tentativa eșuata 
de lovitură de stai din Burundi, lup
tele dintre elementele regaltate șl 
trupale guvernamentale continuă tn 
sudul țării, anunță postul de radio 
burondez „Vocea revoluției", reluat 
de agențiile France Presse și. United 
Press International. Situația s-a agra
vat, tn ultimele 21 de-ore ea urmare 
a acțiunilor grupurilor de mercenari 
care au atacat mal multe localități. 
„Elemente venite din afara țării și

• PROIECT DE LEGE PRIVIND 
LIMITAREA ȘI CONTROLUL 
INVESTIȚIILOR DE CAPITAL 
STRAIN IN 1NDUSTRL1 ȚĂRII

OTTAWA 7 (Agerpres). — Guver
nul Canadei a prezentat parlamentu
lui un proiect de lege privind limi
tarea și controlul investițiilor de 
capital străin tn Industria țării. Tot
odată. guvernul â publicat si o dare 
de seamă din care rezulta că. In In
dustria prelucrătoare socIetăUle stră
ine dispun de C9 la eulft d:n capita
luri. In industria de extracție sl pre
lucrare a petrolului controlul skăln 
se extinde asupra a 90 la guta din 
capacitățile de producție, tar în In
dustriile extractivă șl metalurgică, 
capitalul străin reprezintă (3 la suta. 
Documentul menționează, de aseme
nea. că din totalul capitalurilor 
ntrăine In Cărunta, circa 83 la sută 
provin din S.U.A.

Cu prilejul 
treprlnse la 
din vechea capitală butoard. Ve
liki Preslav, o echipă de arheo
logi a descoperit un tezaur 
vechi de aproximativ 700 de 
ani. După cum ralateasă agen
ția D.T.A.. sub podeaua unei 
încăperi s-a găsit un „seif* din 
piatră In care se aflau podoabe 
și monede de aur din secolul al 
Nlll-lca — 
al XHV-lea.

Experți- dl Instilutulul de ar
heologie din Sofia, care exami
nează acum obiectivele găsite, 
cu comunicai cd ele reprezintă 
o deosebita tnsemrtataie pentru 
studiul islortel bulgare din acea 
perioadă.

Vestigii ale perioadei 
glaciale

Un grup de speologi au des
coperii. In peștera de la Niedz- 
wieds. In partea nordică a mun
ților Sudeți (Polonia), noi gale
rii șl încăperi cu o lungime to
tală de un kilometru. Una din 
aceste încăperi subterane are 
înălțimea' unui bloc de peste 10 
etaje. Au fost găsite, de aseme
nea, cantități mari de oase prp- 
venite de la animale cere au 
trăit aici in timpul perioadei 
glaciale. Speolopli au identifice’, 
resturi da schelete de urși, lei, 
șacali, hiene, mistreți si alte 
mamifere mai mici, a căror ve
chime este apreciată la 50000- 
JCOC'W de ani. Se presupune că 
oasele ar proveni de la circa 
S0 MO de schelete. In afară de 
aceasta, speologii au descoperii 
și urme ale omului cavernelor.

MASACRE IN RlNDURILE POPULAȚIEI

Intr-un comunicat al comanăa- 
mcniulul forțelor patriotice se arată 
că, in decurs de o lună, de la 30 
martie Ia 1 mal, in Vietnamul de 
sud au fost scoși din luptă 90 000 de 
soldați aparțlnlnd trupelor salgo- 
neze. ■ . ’

Comunicatul relevă că, In aceas
tă perioada, unitățile forțelor de 
eliberare au capturat sau distrus 
750 tancuri șl care blindate, 2 300 
camioane militare, 460 lunuri șl 
zeci de mil de arme de diverse ti
puri. Totodată, au fost doborlte sau 
distruse Ia sol 530 avioane și elicop
tere. au fost scufundate G9 nave de 
război, an fost caplurato sau dis

trase zeci de mii de tone de mu
niții, , de arme, alimente șl material 
de război, aflate in depozitele Ina
micului. Forțele patriotice, se arată 
In continuare in comunicat, au dis
trus 40 de baze militare, au atacat 
19 sectoare militare și centre dis
trictuale, silind inamicul să aban
doneze mil de posturi șl garnizoane 
din întreg Vietnamul de sud. In 
eursul acestei ofensive, au fost loial 
eliberate prbvlnela Quang Trl, nu
meroase centre districtuale, sute de 
comune șl mil de așezări mal mid, 
euprinzlnd în total 2 milioane de 
locuitori.

Un tablou achiziționa! acum î
patru ani de un pictor Intr-un ;
anticariat dtn orașul italian As- 1 
coli; Ptceno, la prețul de lOOOSO I 
lire italiene, s-a dovedit — după ? 
cum scrie ziarul „Die Presse" \
— a Jl un Van Gogh veritabil. i
Tabloul eu dimensiunile 75X75 
cm il in/dfișează pe fratele 
pictoraîuijTheo/peprietenula- 
cesîuta van '-Kappart! cu sofia sl 

; doi fii. Potrivit părerii erper- 
filor, tabloul a fost pictai la 
Paris, tn 1883, iar apoi a fost 
retușat în mai multa rindurl. 
Astăzi valoarea sa este aprecia
tă Ia aproape 2 milioane de 
dolari.

Spre normalizarea rela
țiilor sudanezo-ugandeze. 
Președintele Ugandel, IdJ Amin, va 
face o vlzliă în Sudan pentru a nartl- 
dpa la redeschiderea, joia vllioare, a 
șoselei care leagă orașul Juba — ca
pitala celor trei provincii meridlo 
nale sudaneze cu Capitala ugan- 
deză Kampala. Aceasta importan
tă rata africană. In lungime de 180 
km, a fost închisă In ianuarie anul 
trecut. Imediat după Instalarea tn 
Uganda a regimului prezidat de Idl 
Amin.

’ ■ ' ' '

SANTIAGO DE CHILE 7. - Co-. 
respondentul nostru. E. Pop. trans
mite : în cadrul dezbaterilor din co
misia caro se ocupă de problema re
lațiilor economice intre țări cu sta-- 
teme sodal-economlce diferite a luat ■ 
cuvîntul reprezentantul rontan. M!r-, 
cea Petrescu, ndnlslru-consillcr, care 
a arătat că. în condițiile progresului 
tahnlco-știlniific contemporan, nici 
un stat, mare sau mic, dezvoltat gau 
subdezvoltat, cu economie planificată 
sau neplanificata nu poate să ®e Izo
leze de piața Internațională. Orice 
practici discriminatorii față de o țară 
sau alta, bazate pe diferențele de sis
tem social-economic, contravin nor
melor dreptului Internațional șl prin
cipiilor U.N.C.T.A.O„ constituind o 
încălcare a dreptului fiecărui popor 
de a participa la schimburile Inter
naționale, de a-șl aduce contribuția 
sa la progresul general.

Se poata constata cu satisfacție

Reprezentanții a peste 20 
de organizații de tineret 
din Olanda s-au 111 lo* 
calitatea Woudshoton, pentru a dlsr 
cuta o serie do probleme privind 
contribuția pe care ele o pot aduce 
ta acțiunile întreprinse po continent 
în vederea convocării conferinței ge“- 
neral-europene In problemele 
rltaUl șl cooperării.
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