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„Am vizitat cu deosebit interes Muzeul
de Istorie al Republicii Socialiste România — 
inaugurat astăzi 8 mai 1972 — care evocă
sugestiv prin mărturiile sale istoria milenară 
a poporului român, cultura materială și spiri
tuală, tradițiile luptei comune a poporului 
român și a naționalităților conlocuitoare pentru 
eliberare socială și independență națională, 
Exponatele redau veridic eroismul luptei clasei 
muncitoare sub conducerea Partidului Comunist 
Român pentru cucerirea puterii politice, trium
ful socialismului pe pămintul României, înfăți
șează contribuția poporului român la civilizația 

' lem convinși ca prin aceste minunate
istorii a poporului nos

tru, Muzeul va constitui un mijloc eficient de 
educare patriotică, interiiaționalistă, a tinerei 
generații, a tuturor oamenilor muncii din patria 

noastră.

umana, -2
mărturii ale

Adresez istoricilor, arheologilor și tuturor 
acelora care au contribuit la organizarea 
acestui lăcaș al is toriei poporului român, calde 
felicitări și urări de succes in activitatea 
viitoare a Muzeului.''

NICOLAE CEAUȘESCU

.r'A5-.‘Mi r

Semnind In Cartea do onoare a muzeului

Luni, 8 mal, în prozîua sărbătoririi a nouă decanii ți jumătate de la 
proclamarea independentei do stat a României, Capitala a trăit un eve
niment cu adînci și multiple semnificații în viafa științificei ți culturală a 
tării — deschiderea Muzeului do istorie al Republicii Socialiste România.

Inaugurarea importantului ațezămînt muzeal — creai prin grija parti
dului ți stalului — a avui loc în prezenta tovarațului Nicolae Ceauțescu, 
a tovarășei Elena Ce-aujescu, a tovarășilor Emil Bodnaraț, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Glteorgho Pană, Gheorghe Radulescu, Vir
gil Trolin, Hie Verde], Maxim Borghicmu, Gheorghe Cioară, Flo
rian Dănălacho, Emil Drăgănescu, Janos Fazekai, Petre Lupu, Dumitru Po
pescu, Leonto Răulu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voilec, losif Banc,- Petre Bla- 
j o vi ci, Comei Burtică, Miron Constanlinescu, Mihai Dalea, Miu Dobrescu, 
Mihai Gere, Ion lonijă, Vasile Patilinet, Ion Pă|an, Ion Stănescu, Ștefan 

Andrei ți Ion Dincâ.
La festivitate au luat parte, de asemenea, membri ai C.C. ol P.C.R„ ai 

Consiliului do Stat ți ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale, 
organizații de masă ți obștești, vechi militan|i ai mișcării muncitorești, acti
viști do partid și do stal, reputaji oarnoni de știință, artă ți cullură, repre
zentanți ai cultelor, istorici ți muzeografi.din întreaga țară, ziariști români 
ți corespondenți ai presoi străine. Erau do fajă membrii Comisiei de orga
nizare a muzeului.

. Miile do cetățeni al Capitalei care 
sa aflau In Calea Victoriei. In tata 
șl po treptele «cârti magistrale a 
vechiului, Palat al poștele?. — ■ Impu
nătoare clădire ridicată la aflrailul. 
secolului trecut, acum gazda Muzeu
lui de Istorie al Republic!! Socia
liste- România — au ffie-ut o însu
flețită. b călduroasă primire tovară
șului Nleolae Ceausescu. ceȘorlnltl 
conducători al partidului șl statului.

Muzeul, care șl-n deschis ieri por
țile. lnscrllndu-se printre pțestigloa-1 
sete lâcașurl de cultură si stlintA.*- 
de ' educație ■ patriotică' a maselor,’ 
reprezintă o emoționantă . retrospec
tivă Istorică, conceputa la mari di
mensiuni pal însumează o var;‘.ă su
prafață ăe~’expunere și reunește un 
tezaur dc o inestimabilă valoare pri
vind istoria zbuciumată ti pămînlulul 
românesc ț șl a poporului nostru. 
Tntr-un spirit da profundă ’ oblecll- 
Vltate științifică, este redată — prin 
mărturii vibrante — viața poporului 
român tn milenara sa dezvoltare.’ din 
cele, mal vechi timpuri, de la apari- - 
țin omului pe. teritoriul , României 
plnă astăzi. In epoca înfloritoare a 
edlflcflrli etxciclă'ții socialiste multila
teral dezvoltate. Piesele și documen
tele aflate! In cele 82 do săli ale mu
zeului Ilustrează continuitatea socie
tății umane In spațiul .carpnto-dună- 
reăn. evoluția mereu ascendentă a 
.forțelor de produclfo el. pe aceasta 
bază, a Inlreglî societăți. Prin, docu
mente' Indubitabile slnt argumentata 
originea dnco-romanâ a ponorului 
român.' uni ta tea șa e tn! că.. con 11 nul - 
tatea sa neîntreruptă pe întreg teri
toriul locuit azi de români.. Este 
urmărită. In toate fazele, șl formele 
ei de manifestare, lupta dlrză. înflă
cărată dejun înalt patriotism .. dusă 
de-a lungul veacurilor ’. de - poporul 
nostru -pentru apărarea ființei sale, 
pentru -unitate, independență, națio
nala șl ."'libertate- "socială, -pentru 
socialism, luptă ridicată oe o treaptă 
superioară.-. Iii; ultimo țumâtate de 
secol, de Partidul- Comunist Român. 
Strica împletită' cu Istoria poporului 
român? slot înfățișate Istoria hațlo- 
haRURIlor’conlocuitoare, tradițiile re
voluționare comune, lupta .desfâțurâ- 
tfi In cpmbn pentru libertatea șl nro- 
grasul patriei, pentru apărarea valo
rilor materiale țl spirituale făurite In 
steinsfi '-udltate. Numeroase exonhate 
pun In lumină 
nostru ’la’îîmlSn 
vlllzațlel 
prezentate

..... J' contribuția ponorului 
ImbnoStlren culturii șl cl- 

mond'ale. Totodată' ■ sini 
pe larg relațiile de prie-

tenie dintre România țl celelalte țări 
socialisto, legăturile Htatornlcita In 
decursul vremii Intre poporul ro
mân, țt celelalte, popoare ale lumii, 
șpUdoritataa sa cu popoarele care 
luptă pentru eliberarea națională ți 
Mctală, activitatea neobosită a Româ
niei pusă In slujba înfăptuirii aspi
rațiilor de libertate,. pace șl praspe- 
ritate ale omenirii-.

Cuvin tul de deschidere a fosil vl- 
tâtll este rostit de'tovarășul MIRON 
CONSTANl’INESCU, membru su
pleant al Comitetului Executiv al 
C.C.. al P.C.R.. președintele Aracîe- 
mlel de Științe Sociale sl Politice :

ZIARUL DE AZI

RUBRICILE 
NOASTRE:

O Viata de partid
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llsmulul. Exponatele stau niĂrlurle 
Ineercirllor deosebit do grelo prin 
caro a trecut poporul nostru, dar po 
caro a găsit întotdeauna forța mo
rali sl materială să Ic înfrunte sî al 
Ie Infringâ,

Ele Jalonează drumul dificil dar as
cendent al acestui popor spre unlțațe 
șl Independență națională, "spre asi
gurarea continultăili sale po terito
riul străbun, “spre progres, eliberare 
socială $1 neitîrhire. Muzeal înfăți
șează momentele de seamă din lupta 
forțelor sociale‘ avansate, ridicate pe! avansate, ridicate pe 
trepte superioare de mișcarea mun
citorească. de partidul comunist ro- 

„Se împlinesc 03 de ani de Ia ' mân. In aeelasî timp. Istoria poporu- 
procLamareo independentei de stat Iui român s-a împletit sirius cu 1sto- 
a României, eveniment de mare în- ’ rîa naționalităților conlocuitoare, eu 
seninătate'In Istoria țării noastre, re- care a. eonluerăt șl -luptat împreună 
zultat.al luptei de veacuri a poporu
lui român — a anus vorbitorul. Co
mitetul Central ol Partidului Comu
nist Român șl Consiliul de Miniștri 
eelebrează acest moment Important 
al Istoriei patriei prin mai multe 
manifestări, printre care un loc de 
seamă II arc inaugurarea Muzeala! do 
istorie ui ^Republicii Socialiste Româ
nia, la care a lucrat un larg colectiv 
de Istoriei.-arheologi, arhiteelL con
structori, muncitori, tehnicieni. Rod 
al Inițiativei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român sl a to
varășului Nleolae Ceaușescu perso
nal. Muzeul de Istorie al Republicii 
Socialiste România sintetizează, de 
pe pozlllllo Ideologiei mnrxlsl-Ienl- 
nlște, prin miile sale de exponate, 
drumul eroic străbătut de poporul 
nostru din cele mal vechi timpuri 
piuă In epoca societății socialiste 
multilateral dezvoltate pe care o 
construim astăzi. Avi nd la bază con
cepția materialismului Istorie, con
cepția despre Istorie sl societate a 
partidului nostru.- această nouă în
făptuire eullural-slllnlincă se adau
gă moștenirii proere-lste lăsate de 
înaintașii noștri In domeniul activi
tăților muzeografice. Ineeplnd cu 
Muzeul de antlehltătl creat In 188! 
prin decretul Iul Alexandru, Ioan 
Cuza, acrim peste un veac,

Deschiderea muzeului; a odtm In 
continuare vorbitorul, constituie o 
nouă sl vie expresie a înaltei pre
țuiri pe care partidul comunist n dă 
trecululii! glorios ni patriei, năzuin
țelor statornicite' ale poporului ro
mân spre păstrarea sl afirmarea 
flintei sale naționale, luptelor sale 
împotriva exploatării sl asupririi, 
Împotriva feudalismului șl Imperla-

, împotriva exploatatorilor sau asupri
torilor comuni.

Documentele expuse prezintă Isto
ria României Iii lecălnrâ firească .cu 
Istoria universală. înainte de toate 
cu cea a popoarelor dlo zona în care 
trăim de veacuri sl milenii.? năzulnla 
nedezmințită a poporului român spre 
relații dc bună vecinătate șl slrinsă 
prietenie cu popoarele țărilor din Jur. 
Ele înfățișează cvnvtoțâtor cuceririle 
Istorice ale poporului nostru dună 
eliberarea tării în procesul construi
rii societății soclallsle.

Valoarea- Informativă a muzeului 
este reliefată nu număr prin frumu
sețea și valoarea Intrinsecă a expo
natelor. el. mal ales, prin restabili
rea adevărului Istoric pe' căre ele fi 
degajă sl înfățișează vizitatorului. Tn 
cadrul acțiunii permanente de îndru
mare a colectivului muzeului din 
partea conducerii partidului; mențio
năm In mod deosebit acele, Indlcallf 
date personal de secretarul său ge
neral. tovarășul Nleolaț' Ceausescu, 
In sensul ca muz»nl să reRecte ade
vărul Istoric deplin. eviiindn-«e orice 
denaturări ale renlltălll Istorice.

Patrimoniul civilizației românești 
crește - deci cu un lăcaș de cultură 
menit să devină un-îndemn la lucru 
SI un valoros laborator de cercetare 
pentru Iubitorii silinței Istorice. El 
însuți rod al unei îndelungate aed- 
yltătl de cercetare, muzeul Inaugurat 
astăzi , va Impulsiona la rlndu-l eer- 
ccl-~“a științifică a ireeululul șl pre
zentului. devenind — Drin numărul sl 
valoarea fundului său ,ie materiale

(Continuare in pag. a 111-a)

S 95 de ani'de la prodamarea 
independenței de stat

■fi ‘ ask; ; a ■ ■ ■

a României
‘ ; ‘ ■ - - - ții fi >■; ;

©27 de ani de la victoria 
împotriva fascismului

• Ziua eroilor
Pentru poporul român 0 Mal. ea ta- 

o sărbătoare scumpă prin dubiți el 
semnificație : aniversăm anul acesta 
(H de anj de ta proclamarea indepen
denței de stat a României șl. totoda
tă., marcăm. împreună cu toate po-. 
poarele iubitoare de pace. Împlinirea 
a 27 de ani de ta nepieritoarea vic
torie asupra, fascismului, la capătul, 
celui de-al doilea război ■ mondial. 
Deși'despărțite Intre ole prin scurge
rea a> aproape .trei,’ sferturi de vdac,a 
deși au un continui distinct șl s-au 
desfășurat 'in condiții profund deo
sebite.’cele două ■ evenimente Isto
rice .'©a înscriu, pe același făgaș al' 
luptelor Becutare ale poporului ro-:, 
mân pentru ell.lierare națională șl so-* 
c'Ialfi. pentru afirmarea dreptului său 
șasu de a fl slfipfn, pe destinele sale.' 
de a-ri făuri, fn’ambianta păcii, bu
nei veclnfiifiU șl cooperării ;lnterna- 
llonale. o patrie înfloritoare, un vil-' 
tor de progres șl civilizație. 

Proclamarea la.0 Mal 1877 a ..Inde
pendenței absolute a României1*, des-, 
fășurarea războiului de neatlrnare 
din 1877. purtat hiaturi de ostașii ruși 
șl oatriotH,'■ bulgari — evenimente 
Istorice evocate amplu In numerota 
anterioare ale ziarului nostru — nu 
deschis, pe Uhlile procesului' Inctmut' 
prin Unirea Principatelor din 1C30. 
condiUI propice pentru dezvoltarea 
modernă a României, pentru valorifi
carea potențialului el material sl u-: 
man ș! afirmarea ei Ih mod suveran 
po arena Internațională, J 

în perioada care a urmat, datorită 
caracterului orindulrll sodale a vre
mii. politicii de' abdicare de -la inte
resele naționale a claselor stăplni- 
toare si de Intensificare a dominației 
puterilor Imperialiste —- independen
tei naționale ■ l-au fost aduse grave 
știrbiri, care au culminat cu subor
donarea tării Germaniei h! tierfate 
In alunul celui d"-al doilea răz
boi mondial.' tn toată această perioa
dă. torța fiocfai-polltlcă cea mai con
secvenții In apărarea Intereselor na
ționale ale țării nu fost clasa mun
citoare. partidul el revoluționar. Rl- 
dlcind pe! o treaptă superioară glo
rioasele tradiții de luptă ale poporu
lui, ale mișcării muncitorești Sl de
mocratice. împotriva asupririi străine; 
pentru libertate’ și neatlrnare. ’Parti
dul Comunist Român a devenit ste
garul adevăratei independente Șl su
veranități naționale, torța mobiliza
toare sl organizatoare a merilor bă-, 
Wil! de. clasă împotriva exploatării 
de către capitalul autohton si 'sirăin, 
a rezistente! împotriva poliție!! da 
aservire economică, de cotropire .sl 
.anexiuni duse'de hltlerirti. în che- 
înările sale Jnsufletltoare. P.C.R. 
ară ta că, „noi,. comuniștii, slntcm gaia 
fcâ'apărlm eu arma in, mină inăg-. 
.peitaetaa'.Rom.aritel.daeă.lara. nous- 
tră'M fi. stliiS sl 'dîirâ un război.na
tional ita;Ma’^rS.'^)nlr3 iraâSfj*!Ii"’ 
mulul fascist”. Acest legămlnt istoric -------- _ ___ ,____ _________
a fost respectat șl îndeplinit cu fi :to- de vitejie, acoperi ndu-șl eleni
litote șl abnegație. Partidul a sădit — - „ —ui
adine în conștiința maselor, -â tu
turor pairioHlor kleea că adoVOrateîe 
Interese itallânate. sînt -ștrlns legate 
de prietenia șl solidaritatea cu Uni
unea’Sovietică — primul.«tot muncl- 
toresc-țărăne^c — a educai 'ne co
muniști. masele oamenilor munci! In 
spiritul unității Indisolubile dintre 
patriotism si- Internaționalismul . pfo- 
ietar.
■ Credincios acestor principii, parti
dul -n dcșfâșurni In nuli războiu
lui o activitate eroică, cu prețul unor 
grele jertfa ș! facrlficll. împotriva 
dictaturii mill taro-fasciste 5i pentru 
subminarea mașinii do râzbol hitle-
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riște, pentru alungarea din tară • 
ocupanUlor naziști. Partidului Co
munist Român 11 revine meri
tul. istoric de a-, fi Inittat, or
ganizat ji condus; In condițiile- fa
vorabile create de victoriile Uniunii 
Sovietice.- Insurecția armată vic
torioasă din august ÎMI. elibe
rarea României de sub jugul 
fascist, — cotitură radicală .in 
Istoria poporului român, care o des
chis larg in fața sa calea dobindîrli 
unei adevărate șl depline Indepen
dențe naționale, a înfăptuirii Integra
le a Idealurilor de libertate șl drep
tate socială pentru care au luptai sl 
s-an Jertfii cel mal buni dintre înain
tași. ,
; Pentru evoluția ulterioară a po
porului romăn, ca șl pentru Întreaga 
omenire, orăbușlrea celui de-al 
IIT-lea Reich, victoria asupra fascis
mului de la 0 mal 1915 a constituit 
nnnl din evenimentele de însemnă
tate capitală. încununarea unor efor- 
jiirl titanice, pline de sacrificii, pen
tru zăgăzuirea forțelor întunericului 
Si oprealurțll. n . Dolillcii Imperia
liste dc dominație mondială, cen
tru; relații internaționale noi de nn- 
țură ;să asigure fiecărui popor drep- 
țul' fundamental la libertate șl orga
nizare, a vieții potrivit dorinței și aș- 
plrațilîor sale. A.ța cum subliniază 
.tovarășul Nlcotae Ceaușeșcu. „Vic
toria epocală asupra fascismului • 
în ecl de-al doilea război mondial a 
a demonstrat încă o dată, la sca
ra celei mal ample încleștări din 
cite a cunoscut istoria, forța cij 
care .popoarele sie .ridică în apăra
rea unei cauze drepte, adevărul In
contestabil că rolul hotărilor In fău
rirea Istoriei. în apărarea libertății 
șl Indcpenrlențel naționale îl au ma
sele populare, milioanele șl milioa
nele dc oameni al muncii de pretu
tindeni. Războiul antifascist a relevat 
că oriclt de mare ar fi potențialul 
aruncat in luptă de forțele rcacllunli, 
oriclt de puternice ar fl armatele 
imperialiste Invadatoare, ele nu ÎMI 
Infringe voința dc libertate, a popoa
relor, dorința acestora do a-șl hotărî 
singure soarta".

Istoria a consemnat pentru vecie 
rolul hatăritor pe care l-a avut |n 

."obținerea victorie! Uniunea Sovier 
Hei, torta fundamentală a coa
liției. antihitleriste. ' Animat do un 
fierbinte patriotism, de un înalt «pl- 
'rlt de abnegație In apărarea pa
triei. a , cuceririlor Revoluției Socia
listo din Octombrie., poporul sovietic ' 
■șl-a mobilizat toato energiile In lupta 
pentru ‘Infrlngerea agresorilor, pur- 
țlnd ne umerii Iul greul războiului. 
De In marile bătălii din.fața Mosco
vei el ; pfnfl In zdrobirea gro'nilul 

: forțelor Inamice In-Stnllngmd; In 
‘' Jm pc I iHȘSH lij fi?*o parați u n I V o Iertai re ’ 

;i|nâ Ia J3ed|n. ?or-jîca> armată, iso- 
'vlalleă'ă Ihfâpluit neasemuite fapte 
,de viie.lle." acoperindu-șl steagurile' 
cu o glorie nepieritoare, contribuind 
decisiv la,salvarea omenirii de bar- 
'baria fascistă , ” ■. ■

în obținerea victoriei asupra pu
terilor Axei; au avut o însemnătate 

'deosebită eforturile ', sl aoo-tui 
.celorlalte slnlo aliate — Anglia, 
S.U.A.. Franța — ale’ eroJccl.'mlț- 
eărl de rezlstentfl din Iugoslavia.

■ . Polonia..Cehoslovacia. Albania. Frân- 
ițu. Italia. Belgia. Olanda,.Norvegia si 
cejelalie țări cotropite de fascișll. In 
avangarda cfirola s-au situat clasa 
muncitoare, parlldato comunistei 
' _______ ’ ____ __ [:
(Continuare în pag. a IV-al
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A PARTIDULUI MUNCII DIN OLANDA•
delegația n fost salutată' de Ghcorahe 
Pană, membm al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent, secre
tar al C.C. âl P.C.R.. Emil Drăgănes- 
cu și Ștefan Voilec. nternbri ai Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R.. 
losif Banc, membru suDleant ai Co
mitetului Executiv, «ecrctar al C.C. 
al P.C.R,. ,._M|rbn Constanlinescu șl 
MIHal Daloi.fm'embrl'suoleanti al Co
mitetului Executiv ni C.C. al ' P.C.R.. 
Ștefan, Andrei, secretar al C.C. al 
P.C.R.. Constahlln Vâsli iu. adjunct de 
șef de secție ta C.C. al P.C.R.. da 
activiști de partid.

(Agerores)

La tavllaîla C.C. al P.C.R.. liinl a 
«Mit In Cnpitalfl o delegație a Parti
dului Muncii din Olanda, condiuiădrs 
Andro van . der Louw. președintele 
partidului. Din'delegație fac pacte : 
Joop dan Uyl. șeful grupului parla
mentar al pnrUdulul. R.elus tor Uoek, 
membru ni Comitetului Executiv, ae- 
cretar eu problemele Internationale. 
Flans Kombrlnk șl, Jan Nneel. mem
bri ai Comitetului Executiv, ‘ liana 
Ouwerkerk. secretar cu probleme 
organizatorico. Harry van den Bercii, 
adjunct ni' secretarului cu D-oblemo 
Internationale. ;

Un sosire., pe aeroportul Otdncnl’.

Tovarășului GUSTAV HUSAK
Secretar oencral al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din, Cehoslocacia

Tovarășului LUDVIK SVOBODA
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace

. Tovarășului LUBOMIR STROUGAL
Președintele guccmului Republicii Socialiste Cehoslovace

Stimați ‘.tovarăși/ . . .

slllulul de Stat șl .Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Romft- 
• nla, în numele poporului român șl al nostru personal, vfl transmitem dv. 
șl. popoarelor frățești ■ ale Cehoslovaciei. fellclUIrl cordiale șl un salut

în numele Comitetul»! Central al Partidului Comunist Român, Con
siliului de Stat și .Consiliului de Miniștri ale Republicii Socialiste Romfi- 

• nta, în numele poporului român șl nl nostru personal vfl transmitem dv.

tovărășesc- cii prilejul celei de-a 27-a aniversări a eliberării Ceho
slovaciei.de sub jugul.fascist -

Poporui romfln. se bucură din Inlmâ de succesele obținută do popoa
rele ceh șl slovac în dezvoltarea economiei, științe! șll'culturU.

Ne exprimăm convingerea efl; relațiile de prietenie tradițională șl 
colaborare multilaterală dintre Partidul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Cehoslovacia, dintre Republica.Socialista România șl Re
publica Socialistă Cehoslovacă, bazata pe principiile mnrxlsm-lenlnls- 
mulul șl Internaționalismului socialist egalității In drepturi, avantajului 
reciproc șl Intralutorflri! tovflrtșeșli, se vor dezvolta continuu spre bi
nele popoarelor noastre, în interesul unități) ;țfirHor socialiste, al cauzei 
‘socialismului și păcii în lume. ’

Dc ziua sărbătorii naționale, vfl urăm dumneavoastră, popoarelor 
ceh șl slovac, no! succese’ pe calea înfloririi șl prosperității Cchoslova- 
.clel socialiste.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar oencral al Partidului 

Comunist Român.
, Prcședintelo Copșlllului de Stat 
.al Republicii Socialiste România

t-X-

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului dc Miniștri 
al Republicii Socialiste România

c
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DIVERS IIII
il micilor automobilist! sub 9 
idramarea profesorali d Petre o 
anciu. Spre deosebire,de „per- g 

pionierilor gă- | 
ita în Capitală I .ii^K ti i,k >---

IIIIII
I 

11 □ 

rpanraMl ta icra- g 
. _j îndată cb și-a J 

" a noul post, l-'a I 
barmanul Dumllru 

i tlndr aida teșit de | 
«colii pro/e«toîMie, li i 
ă elndă Muturlle al- ’III 

ta j 

iful „Podul Roș”, unde j 
einzare I 

tifară. "I
a cu cm care au efectuat „ancne- «

. ,Trăctoâre<

ii

rIIIIIIIIIIIIIIIII
Icu ospătarii diiț subordine, ve- 

nifurite iUclte doHndUe de că
tre aceștia; Constantin Bodoltcă,

I ajutor ol îe/uluj restaurantului 
I „Unirea* din la.fl, „a fost sanc- 
l jionai” prin iran

I
kWF«;iiU*O Uțf.n 

șa „Corio*. Db

chemat pe

ra

I
CGOIts.
m a

I*. dată, mdsurț drmtîcă
I a fost mutat la ospăi
» to-bar*, din centrul c

I
I uuil, „ uu «uuur.u
mare eu S®£> lai. La rtndul său, 
Telctin a fost trimis la restau-

I
 raptul „Cotnari* ji apoi la „hfol- 

dotfa® ca... ospătar, cu un salariu 
mai mic 1 După puțin timp. Be- 
do'ică a ajuns Jef de unitate Ia

I restaurantul „Fi 
a început să pună In i

Muturi diluate sau din afară. 
Pentru toate aceste fapte el se 

1“ află acum in cercetarea organe
lor de miliție, Cum rfmfne fa*S 
cu cel care âu efectuat „anche-

Cu „peraa“ 
la dbrraa

După Casa pionierilor din 
Galați, al doilea centru con
structor al unui vehicul bazat 
pe principiul pernei de aer este 
Palatul pionierilor din Capita
lă. Aid s-a experimentat cu 
bune rezultate primul vehicul 
de acest gen, construit de cer
cul micilor automobilist! sub 
fadrumarca profesoralid Petre 
Danciu. Spre deosebire,de „per
na zburătoare" a i? 
lățenl, cea realizată m wipusiu 
este complet metalică, dotată cu 
un motor de 43 cai putere (pen
tru suspendare) și unul de 8 cal 
(pentru propulsie) puțind atin
ge o viteză maximă de 100 hm 
pe oră ®i o desprindere de soi 
de !H5 cm. După cum se vede, 
ne aflăm In fața unui veritabil 
concurs, la distanță, de „perne 
zburătoare” în caro protagoniș
tii —" gălhțenl șl bucureștenl — 
departe de a se culca pe— ceea I 
ce au realizat plnă acum, ee 
străduiesc să zboare dt mal de- 1 
parte. I

Bodolică — 
Hopa Mitică

Nu demult, în urma unei 
anchete In curjul cdrela «-a | 
conjlafat ciî Impdrlffd. impreund , 

niluriîe ilicite

„Unirea* din lațl, „a fost sanc
ționat’ prin transferarea ia In 
calitate de.„ rcspr,fj«a?J* ‘—

luai în primire
bai

Telelin, un
j băncile 1 - a,-...,..,,*.

. -a cerut să clndd băuturile al- 8 
coolice cu tuprapreț, pentru că, 
"'el. na ca face „carierii tn 

.P.L.”. Seiizalil. conducerea 
T.A.P.L. laș! a taat, «l de astă 

drastice : Bodolică 
Ifdrta „Lac- 

______ onwaluii tot 
responsabil, și cu un «alarin mai 

țrlmi» ta restau-

I,. ferma „Neplun“I (Constanța), s-a urcat, tam-ne- 
sam, pe un tractor șl. eu toate 
că nu avea permis de conducs-
re, ■ .pomi* -■ '----- *--------

I nr. a Pedn
| aid, dțiva
• mei 1-uu

III
IIftșr
I „Fachirul** 
I din Caracal

a pornit cu el spre ferma 1 
8 Pectneaga. O dată ajuns I 

dintre salariatli fer- B 
...v, ,-uu invitat să tragă pe 1 
dreapta șl. luîndu-I tractorul, II 
l-au scos iniectoarele si bateria I 
pentru a ti siguri că va face ■ 
calea „întoarsă pe propriile-! pi- | 
doare. Rămas singur Insă. M.D. | 
a pus injectoarele șl bateria in | 
loc, dar. din lipsă de com bust I- 
bil. tractorul n-n mal putut fi | 
urnit. L-n abandonat si... s-a | 
urcat po altul cu care a ajuns 
la S.M.A. Tuzla. Aid s-a arun
cat pe un alt „armăsar” de 
£S C.P. șl a pornit să deă o raită 
prin Poarta Albă. Lazu. Negru 
'odă șl Topralrar. unde. In 

pfirșlt. a fost „stopat" de orga
nele de miliție. Aeum. du»ă a- 
cest tur de forță, va trebui să 
facă.- returul adecvat. întreba
rea este Insă cum este posibil 

I ca tractoarele unităților agricole 
să fie transformate In... poștn- 
lloane î

3-

l

1

t

Fiecnre uni ta le școlară «sie un or
ganism dinamic, complex Do dimi
neață plnă seara, prin clasele miilor 
de școli existenta pe întreg cuprinsul 
țârii trec citeva milioane do elevi, 
numeroși învățători și profesori țta 
lecții, verifică cunoștințe, desfășoară 
diverse activități practice. Bunul 
sners al procesului iMlructlv-educatlv 
Implică, evident, rezolvarea unei mul
titudini de probleme : alcătuirea ju
dicioasă a orarului și parcurgerea 
ritmică a noțiunilor Înscrisa in ma
nuale, elaborarea șl transpunerea in 
viață a. programelor do activități 
politico-educative (oro de dlrigonțlo, 
cercuri pe materii cu elevii, studiul 
Ideologic și Informarea politică), 
desfășurarea unei dt mai bogate vieți 
spirituale In colectivul profesoral 
pentru educarea educatorilor, asigu
rarea unei participări efective a ele
vilor la munca practică productivă, 
formarea profilului lor etic, cetățe
nesc. Iată tot afitea direcții In caro 
organizația da partid din școală are 
datoria să. Intervină pahtru a osi- 
gurn o rezolvare operativă, compe
tentă, a tuturor sarcinilor Încredin
țate.

— Sarcini de mare răspundere, da 
vreme ce educația tineretului repre
zintă unul dintre obiectivele princi
pale alo vastei opere de făurire a so
cietăți! socialisto multilateral dezvol
tate, Inițiată șl condusă de partid — 
consideră tov. Alexandra Crișan, 
secretar al Comitetului municipal 
Brașov al P.C.R. De formarea ideo- 
K politică, morală, de educarea

rit comunist a tinerelor gene
rații de astăzi depinde viitorul socie
tății, al națiunii noastre socialiste. 
Relevind aceste Înalte semnlQcațU 
ale activității de educare a tineretu
lui, tovarășul Nlcolae Ceaușescu 
miblinlâ, la plenarele C.C. al P.C.R. 
din iulie șl noiembrie 1071," cerința ca 
toate organele și organizațiile da 
Partid să considere munca de edu
care s tinerilor ca o sarcină de prim 
ordin, permanentă. în acest context, 
rolul și răspunderile organizației do 
part’d din școală sa conturează cu 
deosebită pregnanță. Școala devine 
tot mal mult, in societatea noastră 
socfallsia, factor principal de Instruire 
și educație a tinerel generații, prin 
băncile sale trecind practic întreg 
tineretul tării.

Con&et, In practică, cum îșl rea
lizează organizația de partid din școa
lă înalta sa menire polîtlcă-educatlvăî

— Ca un conducător șl îndrumător 
politic ai întregii vieți școlare, ca 
principal factor de intensificare a 
actlvltațil educative șl de pregătire 
politică ta școală, de ridicare ă spi
ritului de răspundere al cadrelor di
dactice In formarea polilleo-edueativă 
a elevilor, intr-un cuvlnt de transpu
nere in viață a indleațllior conduee- 

Iduiui privind educația cornii- 
in țlneretul ’ .. ip^spime

jon'
Jșățîjl 

....^inUnJrea* 
iîi p.Varietatea, multitudinea și eficiența 
acțiunilor întreprinsa de organizațiile 
de partid din școlile brașovene fac 
dealul de dificilă alegerea unor exem-^ 
p!o care să conatllulo un răspuns a- 
mănunțit ia întrebarea de mai înain
te. După cum ni s-a relatat la comi
tetul municipal de partid. In ăcort xn 
școlar, ca urmare a aplicării în mun
ca de partid a recomandărilor olena- 
relor Comitetului Central din Iulie sl, 
noiembrie 11771. comuniștii de la cate
dră participă activ și contribuie, îm
preună cu conducerea școlii, la solu- 
SînMmtata*tastRuHa' Iot*- dezvolta- sralărio sl mccanlc-șet cUmidâirea alzația de partid, comuniștii ’ de"îa 
rea la elevi a dragostei față de mun
că, fnnrmareu tinerelului .cu concep
ția marxisî-lenLnlsiă despre lume șl 
viață, educarea iul ta spirit comu
nist, militant.

Iată, cîleva exemple.
Pregătirea cadrului optim de par

ticipare a elevilor la munca oradiei.

producîlvS, a reprezentat, ta sweat an 
școlar, una dintre preocupările prin
cipale ale colectivelor didactice. Ca 
șl in celelalte școli brașovene, la 
liceul „Dr. loan Meșoiă" acțiunea a 
demarai cu Intensitate antrenind toți 
factorii educativi. Directorii au luat 
legătura cu conducerile de Intreprin- 

atellerelor-școală său pentru orga
nizarea participării, directe a eîmd- 
lor la producție,' prbfesoril-malștri nu . . ...------— —_ —
pus la punct atelierele și programul tele șl referatele prezentate In coa
da lucru. ;

— Comuniștii au fost ta primele 
rimiurl ale acțiunii — no informează 
pro*. Viorica Florian, secretara birou
lui organizației de bază P.C.R. din 
Jicesi. Dar p—--— 
partid nu se Umil

zootehnice ; terenul respec
tiv — circa 5 ha — a fost 
fertilizat cu gunoi de grajd, 
apoi bine arat,. semănat cu 
pepeni șl repartizat coope
ratorilor să fie lucrat In a- 
cord global. în livada a- 
celeiașl unități au fost In- 
sămlnțate pesta 12 ha cu 
boreeag șl sfeclă furajeră,

■ ' '

tr-un teren altădată ta- 
mlășiinat, culturi care re 
prezintă foarte bine la a- 
ceastă oră. La cooperativa 
agricolă din Storobfineasa. 
întreaga «uprafață din ca
drul sectorului zootehnic, 
aproximativ 3 ha. a fost 
semănată cu boreeag, dună 
cosirea căruia, ne spune 
președintele Nlcolae Cușcă, 
ee va semăna-a doua cul
tură de nutreț -- porumb- 
fiiloz în amestec cu fioa-ea- 
ooarclul. care va constitui 
în același timp și o bază 
nieiiferă pentru iduplna 
unității,

Exemplele la care nc-am 
referit «3nt departe de a fi 
Klngulare. La cooperative
le agricole Buzoscu. Purani, 

.■{Botr-1— 
lcsU,.
baaaca, Drftgăneștl-Vlnșca, 
Furculeșll; Gratia, l’reajba, 
Stețaru, Valea Cireșului ei 
multe altele, folosirea fie
cărei palme de pămtat con- 
isutuie o preocupare la or
dinea zilei pentru Întrea
ga masă de cooperatori. Do 
altfel, ce iMxde spune că 
datorita acțiunii întreprinsa 
Încă de la începutul cam
paniei de fnșămlrițări de 
către Biroul comitetului Ju
dețean de partid, privind 
folosirea integrală a pă- 
mlntulul, In județul Teleor
man au fost în-tamlntate In 
livezi. In Incintele fiectoa- 

a retor zootehnice, In vil, ps 
D marginea canalelor de iri

gații șl desecări, în peri- 
a metrele stațiunilor de me

canizare șl in Lunca Du- 
23 nării, aproape 2 000 ha cu

diferite culturi. Dar.
. „ j „„ toate acestea, acțiunea nu

țar pe jj supriuață de ÎQ considerată a fi inebe-
_ ' ' ‘ a L cum
ne-au relevai discuțiile a-

încă de la începutul n- 
eeștel primăveri. în coope
rativele agricole șl Inlre- 
prlndertie agricole de stat 
din județul Teleorman iun 
remarcat o suațlnută orco- 
cuparc pentru folosirea ra
țională. eficientă a pămin- 
tuiui. Alături de executa
rea unor lucrări de dese
care pe mit de hectare, or
ganele de partid, consiliile 
de conducere au întreprins 
acțiuni menite &ă ducă la 
cultivarea integrală a te
renurilor. fie ele situata in 
clmp. ta grădinile do legu
me, In livezi sau fa incin
ta sectoarelor zootehnice. 
„Este o datorie cetățeneas
că. patriotică a tuturor ce
lor care muncesc în unltă- 
țtlo agricole do stal sau 
cooperatiste — ne «pupe 
medicul veterinar Mlron 
Cornea, șeful unei fer
me din Perelu a Î.A.S. 
Roșiorii de Vecie — să 
însămlnțezo fiecare pal
mă do teren, sa smulgă 
pămlntului tot ceea ce a- 
ceiila poate da. Noi. la ceia 
două ferme din Perelu. am 
Insămlnțat 7 ivi cu boreeag 
șl 0,3 ha cu dovlecel fu
rajări în livadă, „printre 
'pomi. Iar printre construc
țiile zootehnice ~ 1.5 ha cu 

[boreeag”.
Dar spiritul de buni gos

podari al pămlntului e pre
zent și la multi alțl oa
meni din județ. Astfel, ta 
cadrul fermelor Î.A.S. A- 
lexandrla. după dislocarea 
șl transportarea la clmp a 
circa 20 9M tone de gunoi 
de grajd, pa terenurile e- 
liberata au fost Insămtata- 
ta pianta de nutreț, Iar 
fa livezile de pomi -- pe
peni și dovleci furajeri, 
în total, peste 80 ha. 
La întreprinderea de stat 
„Hortlcola"-Zlmnlcea, pen
tru n folosi cit mai Judicios 
terenul dintre rtadurilo de 
viță de vio, lucrători! de 
aici au Insămlnțat fasole pe 
aproape 3110 ha.

Cn șl ta anii trecuțl, o a- 
tenție deosebită acordă lu
crătorii din unitățile de 
stat folosirii pămlntului din 
Lunca Dunării La între
prinderile agricole Zlmnlcea 
șl Piatra/ aii’ > fost Identifi
cate aproape 500 ha situa- mlntul din zona fermelor

ie In zonele joase : gropi 
de Împrumut, terenuri din 
vecinătatea digurilor de a- 
phrare, suprafețe pe care, 
ne spunea Ing. L. Roma
neses!. Inginer-șef al Trus- 
iulul Î.A.S. Teleorman, se 
lucrează la Insămtnțarea 
porumbului pentru boabe șl 
furaje, iarbă do Sudan șl o- 
văz pentru furaje.

altaconslrulrea ta școală a unei adevă
rate mîcro-uzine do producție (con* 
Ktrucjio realizată cu numai 713 000 lei 
În loc de 1 290 0>M lei).

Prin l asemenea modalități de ac
țiune, organizația de partid Ișl exer
cită mal direct dreptul său de 

.... ............ urmărire a modulul ta care COn-
deri pentru amenajarea șl dotarea ducerea școHl, consiliul nrofeso-

răl realizează sarcinile importante 
instructlv-cducaUve puse de partid 
în fața cadrelor didactice. Iar rapoor- 

silllle. profesorale șl in adunările ge
nerale de partid nu se mal aseamănă 
csi două picături de apă, ci analizează 
situația din unghiuri diferite : ol 
conducerii școlii șl al biroului organi
zației «io bază.

O îndatorire principală a școlii, a 
tuturor educatorilor, membri sau 
rtemembri de partid, a tuturor profe
sorilor, o constituie informarea și 
pregătirea politică a elevilor, forma
rea linorctulul școlar ta spiritul con
cepției marxi.M-lcnlnlste de.vpre lume 
și viață, educarea lor comunistă. Cum 
lucrează in acest context organiza
ția de partid, cum.se manifestă rolul 
său de îndrumător politic 7

— La no! în școală, ca șl în alte 
părți — ne spune prof. Cslkl Gheor- 
B"he, membra in blro.il organizației 
de bază P.C.R. de la liceul „Unirea” 
— organizația de partid fie ocupă di
rect do buna desfășurare a studiului 
Ideologic al cadrelor didactice, cit șl 
de !r.vâ|ămlniul politic al utecișli- 
lor, de informarea politică a elevilor. 
Dar. dincolo de sarcinile cu caracter 
organizatoric, de asigurarea unui bo
gat conținut politic șl educativ al 
acestor manifesLări, organizația noas
tră de partid s-a străduit să realizeze 
permanent, pe o bază de înalta prin
cipialitate și spirit politic militant, 
un dialog activ între toți factorii e- 
ducaiivl din școală.

Un asemenea dialog rodnic este 
prezent ta colectivul profesorilor-di- 
rlginți, de exemplu. Dlrigințll, mem
bri de partid, la solicitarea colegilor 
lor, au ținut ta clasele acestora expu
neri și ore de dirigenfie pe teme de 
actualitate (direcțiile de dezvoltare 
social-economlcă ta actualul cincinal, 
semicentenarul U.T.C., profilul mo
ral al constructorului comunismului, 
P.C.R. — conducătorul poporului 
nostru în opera de făurire a socie
tății socialista mullilaterai dezvoltate 
ele.). Biroul a repartizat pe unii 
membri do partid sfi-L sprijine pe dl- 
rigințl în organizarea informării po
litico a elevilor. Participarea cadrelor 
d> da elice la pregătirea pentru viață 
și educarea comunistă a elevilor a 
făcut obiectul unei analize întreprinse 
de conducerea școlii asupra activității 
catedrelor de matematici, fizică, chi
mie (unde rezultatele elevilor pe pri
mul trimestru școlar erau mal slabe), 
urmată de o dezbatere în adunarea 

«generală! de! partid, dta-luita ""martfe, 
Jidntaăfro flecare șef de catadfă?tf»pi4- 
-xențat ilnformări. >■ ;"au& grism 
-xsu_°te^iîuinlm periodic și ffisfifflfflm 
cu secretarii de partid și cu directorii 
de școli — ne spune tov. Alexandra 
Crișan — fie pentru schimb de expe
riență, fie pentru informări sau in
structaje. încercăm, de fiecare dată, 
K& dăm niimcii de partid din școli o 
perspectivă, să intensificăm partici
parea organizației de partid Ia con
turarea șl determinarea direcțiilor 
acLIviiățli comunișlfior pentru educa
ția tinerelului, tagusltad cit mai mult 
caracterul do intervenție după ce fap
tele s-au consumat.

într-o asemenea perspectivă, orga-

prezența organizației da 
. ---- -- „3 limitează numai la atlt.
Am inițiat și o serie de acțiuni pro
prii, specifice, desfășurate uub sem
nul unei înalte exigențe.

Antrenarea Întregului colectiv pro
fesoral. atragerea părinților prasupu-

1

igf

?

l

.o'roga, Uriiu, Nendu-
11, Po'-osîriîla. Talpa. Or

■

Inițiativa și spiritul gos
podăresc le-am InUlnlt și 
în multe cooperative agri
cole de producție. La Con- 
țeșLl, de pildă, toate spa
țiile dintre grajduri au fost 
iMămlnțato cu boreeag, lor 
in perimetrul parcului do

dlferil 
toate

CU

Ița cu nisipuri zburătoare, pcatru că aw
după . o fertilizare masivă nc.nu re!cvnț discut,..v- 
cu Îngrășăminte naturala, vute zilele trecute cu f.fr
âu fost lnrimlntall pencnL g.^jlnli de cooperative, ’oc- 
Dar cea mal mare realizare tSvl311 de p,lr.|cl.
a 3 1 r> i z-,4 B ■ ii ■ ■ «=l _ . _ , - . - . . . «

i

neau o subliniere activă a lmpotian- 
telor valențe educative pa care mun
ca productivă le are uMipra formării 
tineretului școlar ta spiritul respec
tului pentru făuritorii bunurilor ma
teriale ale societății. Cu atlt mal mult, 
cu dt unii părinți (șl chiar profesori) 
-înclinau să considere orele do-prac
tică prea obositoare pentru elevi.’ o 
„distragere” de la Învățătură. în acest 
scop, biroul organizației de bază a 

. Întreprins un sondaj ta rindul elevi
lor, cerlndu-lc părerea (nenominall- 
zat) asupra desfășurării și utilității 
muncii lor ta producție. Rezultatele : 
adeziune totalii a elevilor, interes 
deosebit, sugestii Interesanle pentru 
îmbogățirea paletei de tadeletaldri 
practice. Concluziile sondajului au 
sereit drept argumente — cu mare 
putere de convingere — ta munca 
politică șl în discuțiile de la om la 
om eu părinții, cu membrii colectivu
lui didactic. Apoi, flecare membru da 
partid a fost repartizat ca, împreună 
cu dirigintele clasei, să urmărească 
efidența muncii practice a elevilor 
care lucrează direct ta secțiile de 
producție aîe uzinelor „Tractorul" ți 
Fabrică de stofe. Adunarea generală 
din luna octombrie, consacrată anali
zei îndeplinirii acestui obiectiv major 
al școlii, a indus șl Informări pre
zentate de dțlva membri de partid 
care nu avut această sarcină.

Șl Ia Grupul școlar al Uzinelor de 
autocamioane prezența aeilvă a orga
nizației de partid, antrenarea tuturor 

'■ ... activitatea
Mpi tla/glcvi a

resante, cu reaM eficienUi. 
i Gorgan, secretarul co

mitetului de partid, ne-a relatat 
citeva. Un colectiv de comuniști a 
analizai, timp de două săptămlnl, ne
cesitățile de producție alo uzinei tu-

localnicilor privind utill- 
rea integralii a terenuri-

--- -~’-îIon 
Tclegaru, secretarul comi
tetului comunal de partid, a 
fost In dmp, unde, .datori- 

___ _ _____ _ _____ lă unor lucrări de bună cali- 
lul unității. La cooperativa tale, adecvata solului res- 

' I__ ~ pectiv, mecanizatorii
Cesx'enta a căpătat o între- reușit să Insămînteze cul-

—■> —tari furajere pa o «u- ---- ------------------------e..v
prafață de 1(M) ho in- corespondentul „Sclnieu

furaje — mazăre. Tot aici, 
răsadurile de ardei st roșii 
ocupă o bună parte din tete-. 
nul situat" in Incinta secto
rului zootehnic și a sediu- 
I " 1
agricolă „Dezrobirea” din 

bulnțaro mult'mal utilă pă-

a ;
zarea _ 
lor agricole, ne spune

au

există conștiința limpede 
la oameni că orice palmă 
de pfcnint Insămîntaiă In 
piua va constitui o sureă 
de venit atlt pentru coo
perativele agricole, dt sl 
pentru unitățile agricole 
de stat.

Alexandru BRAD

telare și posibilitățile de producție 
dta atelierele școlii (in funcție de ce-

I

(

v șl rodnic între răspunderi ce le revin in educarea 
colectivele alto? comunistă șl pregătirea pentru viață

nat întreg 
Pa elevi la

a tineretului școlar. a constructorilor 
de milno al socialismului și comunii- . 
mulul.

Florlca DINTJLESCU

catedră Iți vor putea Îndeplini cu 
mai multă forță de influențare rolul 
lor politic ta școală, imnortanteio

Noutăți
în comer

J,-

rlnțo'.e programe! do studiu șl do 
puterea de lucru a elevilor). Apoi 
concluziile au fost discutate Intr-o 
adunare generală, care a adoptat și 
măsuri oorespunzăioaro in aeeasță 
privință (elevii «ă execute produse 
de serie mică. îndeosebi do la secțiile

creativității acestora, participarea lor 
la nulodotarea școlii etc.). Tot orga
nizația de partid a fost aceea care a 
inițiat un dialog activ " ■ - ■
profesoril-maiștrl șl < 
catedre de speclaliu

inițiat
catedre de specialitate : desen, teh
nologia meseriei ; după cum n nntre- 

colecllvul profesoral sl 
munca patriotică pentru

DE LA
După cum ni se comunică de 

la Casa de Economii și Conscm- 
Mțiuni, numai astăzi șl milno 
se mai pot procura, la valoarea 
lor nominală, obligațiuni CJ2.C. 
cu clțtlguri. Ele se pol procu
ra de la tonte unitățile C.E.C. șl 

-poștale din țari. Pe llrsgă avan
tajele cunoscute, toți cetățenii 
care economisesc pe obligațiuni 
C.E.C. benefictoză lunar, prin 
trageri La fiorțl, de clșligurl 
in bani cu valori de 100 008 
lei, 75 (MN lei, SO OM lei. 23 GOT 
lei eîc. Pentru luna In curs,

aveatragerea la

C. E.C 

s ' «' ' J : ‘>1',
loc in București, In ziua do 
31 mai. La această "tragere 
se vor atribui 3 ®)7 cișll- 
gurl in valoare de 3 -171 400 iei. 
Do menționat faptul că de la în
ceputul acestui an și plnă în 
prezent, Casa de Economii șl 
CoMemnațluni a acordat 'pose
sorilor do obligațiuni C.E.C. un 
număr de 14 423 dșliguri,, în 
nună de aproape 14 milioa
ne lei. Așadar, pentru a benefi
cia de obligațiunile C.E.C. cu 
dșiiaurl la valoarea lor nomi
nală, ele trebuie procurate ta 
prima decadă a fiecărei luni.

de pe Valea
Prahoyei

III III
pus P.M„ pentru mo- n 
lipsește™ materia pri- | 
daeătoare. Și. dacă el, | 
i»ta. ar avea r.iveai

a«- g
Aș- I 
m(- |I

ISomnul fatal j
In loc aă vegheze la apărarea i

J obiectivului încredințat. Romul I 
Doduț. paznic de noante la Tn- , 

u treprinderea de utllaje-constnic- I 
| ții transporturi auto Cluj, s-a | 

IgJjțiînchls-in'cabină.!)lăsind, focui :Să; ‘

II ■I 
'LI

Plecat pentru o serie de cum- 
■ pSrături spre Caracal. Toma 
I Basta din Acrip (Sibiu) l-a tn- 
| tllnit In tren pe Petre Mieu din

IIIIIIII

.... r_,w,y ... —. dini ! 
acest oral. Din vorbă In corăd. , 
P.M. l-a mârturiilt In mare 
taină, al se pricepe .jă facă* 
bani. Și. pentru convingere. l-a 
dus Ia el acasă. unde cu înde- I 
minare de „fachir*. dintr-o I 
bancnotă a făcut™ două 1 Numai I 
ed, i-a «pus P.M.. pentru mo- ■ 
meat, fi I". . "
snd reproducătoare.
Toma Basta, ar avea ...----
hani. atuncL. Credul si acid de 
elșfto ncmunclt, T.B. l-a Msaf 
spre „înmulțire* 2 OC’O lei îl apoi 1 
8-a trimis Incd 8 G’OO lei. "" 
teptlnH. ca ei sd .JacS pul*. .. 
tejptarea i-a fost Inrd zadaml- , 
ca. Pentru cd Intre fim», ..fa- . 
chirul". In realitate un escroc 
notoriu, a fost prin*, aflindu-se 
acum In așteptarea pedepsei. 
Cit despre „naioul” din Acrip, 
acesta, apropo de fachiri, stă... 
pe ace In așteptarea recuperării 
hanilor.

IIIII

........._ cabină, lăsind tocul să

1 dudule In sobă. Numai că. după | 
o vreme, moleșit de căldură, a 
adormit pe scaun. Dimineața a I 
fost găsii mort. Explicația 7 în , 
timp ce ei dormea, soba s-a 
supraîncălzit. astfel Indi nazal- | 
cui s-a Intoxicat cu bioxidul de 
carbon emanat de aceasta.

Rubricd redactata de ■
Ghe'orgbe DAVID 
Gheorghe POPESCU | 
ji corespondenții „Scîntoii"

în scopul determinării necesarului 
do muncitori. întreprinderile dispun 
de căi și modalități dare : se au in 
vedere sarcinile de producție, numă
rul de mașini, coeficientul de schim
buri. nivelul normelor de muncă 
®,a., nsigurindu-se In concordanță cu 
acestea numărul de muncitori. Dar 
cum se stabilește științific judicios șl 
realist numărul do Ingineri, econo
miști, lehnicienl -- cu alte cuvinte, 
personalul tehnie, economic, de spe
cialitate șl administrativ — dintr-o 
întreprindere î (Problema este ds o 
deosebită actualitate, cu cit aste 
vorba de o categorie de lucrători care 
reprezintă circa, 27 la suta din tota
lul salariațllor ta industrie). Răspun
sul. este, din păcate, destul de apro
ximativ : practic. «>e folosesc proce
dee empirice și. do aceea, numărul 
lor nu este întotdeauna adaptat la 
■necesitățile reale ale activității unei 
unități economice sau alteia. Este 
drept, in unele fabrici și uzine s-au 
Încercat elaborarea Si apoi aplicarea 
unor normative și norme de muncă 

’ pentru această categorie de lucrători. 
Rezultatele î Diminuarea numărului 
de posturi respective : in uzina de 
țevi ...Republica” din Capitală — ru 
10.4 la sulă, la Fabrica de incăiîft- 
mlnte din Pitești — cu 22 la sută, 
la uzina ..I Mai” din Ploiești — ru 
10 la sută ș.a.

Problemă ridicată aîlt la Confe
rința Națională a partidului din de
cembrie 1&J7. cit si la Congresul al 
X-lea. la diferite plenare ale C.C. al 
P.C.FL. raționalizarea aparatului teh- 

I nic, economie, de specialitate și ad- 
I mlnlstratlv la nivel de întreprinderi, 
I dar mai cu seamă la centrală șl ml- 
I nijter s-a pus si se pune cu acuitate 

in continuare. De ce 7 Așa cum este 
cunoscut si cum s-a văzut si din 
exemplele amintite. în ultimii ani 
s-au luat o serie de măsuri pentru 
reducerea acestui aparat — dar. cu 
toate aceste rezultate, sub diversa 

I pretexte, fa unele locuri se încearcă 
menținerea șl chiar mărirea număru- 

| lui personalului odmlnl»trativ-func- 
tlonătresc. ComMtind 'asemenea ten
dințe. la Conferința pe tară a cadre
lor de conducere din întreprinderi 

1 șl centrale Industriale șl de conslruc- 
I ții din februarie e.c., tovarășul Nlcolae 

Ceaușescu sublinia : „Consider de 
I aceea că în cel mal scurt timp este 
I .necesar să se stablleaseă normative 3, ,,,

fundamentate cit mai bine privitor Iltate această părere : cercetările 
Ia necesarul de „Personal administra- - -
tiv In întreprinderi. în centrale si timp nu demonstrat că," prin dlvlza-
mlnlstere — pe boxa unei structuri rea în componentele sale a proce-

I prEanizalorice cit mal simplificate

j

normatlve care și fie consfințite prin 
lege, pentru a asigura in felul acesta 
o simplificare rapidă șl o reducere 
reală a aparatului administrativ". în 
lumina acestor prețioase indicații, 
repartizarea judicioasă a lucrătorilor 
din categoria respectiva, utilizarea 
corespunzătoare a acestora In func
ție de nivelul pregătirii profesionale, 
asigurarea unei remunerări echita
bile. proporțional cu cantitatea, cali
tatea șl Importanta sotinlă â mun-I • ,

lucrători, majoritatea covtrțlloare n 
operațiilor se poate observa șl mă
sura prin metode obișnuite. De alt
fel. reușitele in acest domeniu, con
semnate de unele unități, anulează 
totalmente orice scepticism privind 
succesul și efectele organizării sl 
normării superioare a muncii perso
nalului tehnic, economic, de specia
litate si administrativ.

Tnlr-o serie de întreprinderi indus
triale, la fundamentarea indlcatori-

nomlc. de specialitate, trebuie bine 
dimensionat — uneori el poate să 
scadă ca număr, dar sfat sl- cazuri 
In rare poate să crească. Or. urmă- 
rindu-se doar menținerea unul anu
mit Indice (empiric) al personalului 
tehnic si administrativ, față de tota
lul lucrătorilor, so poate ajunge In 
situația de a se frina introducerea 
progresului tehnic, pentru o nu se 
diminua numărul de muncitori, pen
tru a nu se deteriora raportul mun-

ÎN ÎNTREPRINDERI Șl CENTRÂLE INDUSTRiALE
7

cil prestate, redistribuirea teritorială 
a lor in județele țării — reprezintă 
tot atilea premise ale organizării 
superioare și normării fundamentale 
u activității personalului tehnic, 
economic, de specialitate sl adminis
trativ.

Organizarea șl normarea activită
ții personalului tehnic, economic, 
de specialitate ®i administrativ nu 
maî pot fi lăsate la oeriferla preo
cupărilor factorilor de răspundere 
din unitățile productive. Trebuie 
abandonată acea părere greșită a 
unor cadre de conducere care siss- 
țin că. dat fiind specificul — predo
minant ..intelectual” — ol actlvitatli 
acestor categorii de ; (Iu eră lori, mun
ca lor nu se poate măsura. Ca atare, 
normarea muncii Inginerilor, econo
miștilor. tehnicienilor, funcționarilor 
ș.a. ar H Impasibilă sau. In oriee cnz. 
formală, fără efect Inî practică. Rea
litatea Infirmă categoric sl în tota- 

. ___--’Tă
ștllnilflee .întreprinse în alttmul 
timp au ‘ "
rea în componcnlele ___ _
rolul de muncă a acestor categorii de

lor de plan. In general, șl a sarcinii do 
creîlero a productivității muncii, in 
special, numărul inginerilor. econo
miștilor, tehnicienilor s-a. s-a stabi
lit (și metoda s® utilizează In con
tinuare) nu tn mod științific, funda
mentat, In funcție de norme (de mun
că judicios calculate, cl In raport cu 
numărul total al muncitorilor. Este 
un procedeu empiric de planificare a 
personalului tehnic, economic, de 
specialitate șl administrativ, care ge
nerează Implicații nefavorabile asu
pra eficienței activității de producție. 
Despre ce este vorba ? Dezvoltarea 
șl modernizarea întreprinderilor. Per
fecționarea tehnologiilor de fabrica
ție asigură. Intre altele, ușurarea 
muncii sl determină diminuarea con
tinuă a numărului de lucrători ne
cesari pentru obținerea unei anumite 
cnnlltfitl de produse. Tn același timp, 
in condițiile creșterii volumului si 
complexității producției, activitatea 

• de conducere, planificare, organizare 
a producției și a muncit, de cerce
tare ; șl proiectare doblndesc o am
ploare și o Importanță tot mal mare » 
ca urmare, personalul tehnic si eco-

cltori-porsonaî tehnic șl administra
tiv.

Alteori, deși ș-au întreprins uneia 
acțiuni de normare a muncii Ingi
nerilor. economiștilor, tehnicienilor, 
funcționarilor ș.0. pentru stabilirea 
numărului optim necaaar din aceste 
categorii de lucrători, efectele pozi
tive obținute au fost minime. Do 
ce 7 Pentru că s-a lucrat cu jumă
tăți do măsură — cum se saune. 
In destule imitați economlee — bu
năoară. între prindă rea poli graf icȘ 
din Ploiești, trusturile de construc
ții Industriale din Craiova „șl Pîo- 
ieșii — s-a trecut la elaborarea nor
melor de muncă pentru această ca
tegorie de personal, fâră ea. In prea
labil. să se efectueze o analiză cri- 
tleâ temeinică a aetlvitaiil lor. in 
vederea eliminării lucrărilor inutile 
și a paralelismelor. Aceasta, oe de 
o parte. Pe de a!‘ă oarle. In unele 
întreprinderi — la Combinatul poli
grafic ..Casa Sclnteii" și fabrica de 
bere ..Grlvlm*. ambele din Bucu
rești. întreprinderea textilă din Ga
lați — stabilirea normelor de munci 
pentru cadrele telurice, economice.

într-o convorbire cu Mircea 
“Jinga, directorul Direcției jude
țene comerciale Prahova, am a- 
Elat dteva din noutățile de „ul
timă oră" survenita In comerțul 
Văii Prahovei :

— Tn primul rinei, aș vrea să 
subliniez faptul că ta circuitul 
turistic al Văl! Prahovei unt. 
punct de mare airacțle .11 con
stituie Cîmplna — ne-a spus 
interlocutorul. Muzeul Doftarsa, 
barajul șl lacul de acumulare 
Palttau, casele memoriale „Nl
colae Grlgorescu" și „0. P. llaț- 
deu” atrag aid un mare număr 
de vizitatori. Oaspeții acestor 
locuri vor gM chiar la Intra
rea in Cimplna un nou com
plex comercial (alimentară, co
fetărie, patiserie, legume ș! 
fructe), do unde se poi opro'vl- 
zlona rapid, prin autoservire. 
Tot nici s-a dat tn folosință un 
restaurant cu cramă, numit 
„Valea Prahovei”, amenajat ta 
stil rustic, cu o bucătărie spe
cifică locului. Și terasa „Lac" 
este o altă Unitate clmptacană 
nouă, a cărei așezare pitoreas
că. lingă lacul cu bărci și parcul 
din preajmă, te îmbie s-o vizi
tezi.

Tot de la Interlocutorul nas- 1 
i tru am aflat că oaspeții stațiunii 

Sinaia vor găsi, printre alte nou- 
I lăți, supermagazlnul ;,Carpațl”, 
I o unitate dintre cele mai mo-- 

demts din țară, caro dispune de 
1 o gamă largă de produse indus- 
| triale și’de îmbrăcăminte. Un 

asemenea edificiu comercial se 
construiește In prezent și la l 
Bușteni. Alte zece unități din 
Sinaia, Poiana -Țapului șl Aro
ga au fost pinfi acum moderni
zate și extinse. Plnă la sfîrși-

A

de speclailiate șl administrative, a 
vizat (cu totul paradoxal) Justifica
rea personalului excedentar exis
tent. La alte unități economice — 
Întreprinderea „Marmura” din Capi
tală, Șantierul naval din Giurgiu. 
Uzina metalurgică șl Trustul de 
construcții, ambele din Bacău — 
de?l. Inițial, in acțiunea de normare 
a muncii inginerilor, economiștilor, 
tehnicienilor sta. s-au determinat a- 
tribuțlile pa compartimente sl sarci
nile pe funcții sau salariat!, totuși, 
în continuare, s-a renunțat la cele 
stabilite, lucrurile desfășurindu-se 
acum ca șl mal Înainte.

Menținerea unor asemenea situații 
necorespunzătoare a fost favorizată 
și de slaba preocupare manifestata 
de o serie de factori de răspundere 
din unele ministere fata de norma
rea șl organizarea muncii ingineri
lor. economiștilor șl tehnicienilor ș.a. 
din unitafile subordonate. Cum ar 
putea explica, de pildă, specialiștii 
din Ministerul Energiei Electrice 
faptul că au p-evăzul ca termenul 
final de elaborare a normelor de 
muncă pentru personalul tehnic si 
administrativ, din compartimentele 
de producție ale lntreprlndertfor de 
rețele electrice ?1 din serviciile teh- I 
.nice de exploatare alo Întreprinde
rilor do centrale electrice, să expira 1 
tocmai la stlrșilul anului in curs — |
adică, după doi ani de la demara
rea (șl nsn Intlrriată) a aceste! ac- I 
(luni In ramurji producției de ener- ( 
gle electrică 7 Dacă elaborarea nor
melor respective durează doi ani. cit | 
timp va trebui să treacă pinii la 
aplicarea tor efectivă în practică; 1 
pină se vor obține efectele pozitl- | 
ye scontate 7 Aceleași întrebări opt 
fi adresate forurilor do resort din I 
Ministerul Industriei Chimice (pen-- ---- - --------------- —
tru Intîrzlerea Înregistrată In norma- ț tul anului, noi unități comer- 
rea muncii merceologilor de aorovi- " "" "
ztonare din grupurile de tataeprin- 
deri) șl celor din aproape țoale mi
nisterele economice (in ceea ce pri
vește tergiversarea în elaborarea sl 
npllcnren normelor de mtmcâ pentru 
iucrătorll din organizațiile de pro
iectare). Nu îrebule să se piardă nici ’ 
un moment din vedere că determina
rea Jnilldoasft n personalului tehnlco- 
adminlstraîlv este una din cflîle prin 
care se poate asigura creșierea efi
cienței producției, una- din proble
mele' Importante subliniate. In docu
mentele partidului nostru.

Dan MATEESCU 
Petre ERUJ1NA

/

i claie vor fi reiitilnte, renovate. . 
? Tot pentru a veni! ta sprijinul 
1 turiștilor, □ fost editat un ghid 
l comercial al Județului Prahova, 
i .cu adrese utile .?! _ recomandări, 
1 ghid care vă fi oferit oaspcțl- 
ț lor grât'ilr In ghișeele hoteluri- 
t lor. la restaurante și agențiile 
’ de „turism.
• In fotografie : motclul-reatau- 
ț rant din Bușteni.

i
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Const CAPRARU 
corespondentul „Sclnteii*
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muzculuL

-S,

machetei Curjii Domnești de la Tîrgovijti

In faja muzeului,' tradijionala Horfl a Unirii

poporului’ nostru, 
SOC fală' 
opresc

exponablle, ea șl prin sirguînta valo
rosului său colectiv de muzeografi — 
un nou centra dc investigație științi
fici In domeniul Istorici și al muzeo
grafici.

explicații 
cum a,' 

muze tați c 
tranjfor- 

pollUcț “ T) Aiif

terialuhri tadunat r , .
cît mnl veridică a faptului de 
rle. Produc o impresie deosebita ori
ginalul Proclamației de la Padeș, re
dactată ' "■
stampele d 
ți Înăbușiri 
populare,

Congresul al IX-lea al Partidului Co
munist Român, atlt de bogata In mari 
acte, politice, sociale, economice, cars 
au imprimat un dinamism fără 
cedent operei de construcție șoclalis-; 
ta. istoriei Înseși — este, de aseme-s 

și multiplu prezentată In 
istorie al Republicii So-

de la ȚlrgovLște, unul- din 
cele mai reprezentative pentru zbu
ciumatul sflrșit de secol al XIV-lea, 
tovarășul Nicola a ■ Ceausescu reco

up. model de oanctuar miniaturizat, 
descoperit In așezarea culturii Gu- 
melnlla de la Căscioare, unicat In 
Europa.

' Slnt străbătute mal departe aâUle 
afectate epocii bronzului (1800—12®0 
l.e.n.) șl a fierului (1200—450 l.e.n.). 
Exponatele din sala destinată epocii 
bronzului Ilustrează principalele în
deletniciri ale protolradlor. care, ps 
linsă formele de economie tradițio
nale (agriculturi vlnat, păstorit), sa 
ocupă cu exploatarea aramei, auru
lui. ,a sării, cu metalurgia bronzului, 
atestată îndeosebi de mari ateUeîe- 
tumătoril descoperite atlt pe terito
riul Transilvaniei, dt șl Munteniei.
, ta sala 8, cuprinzînd obiecte din a 
doua epocă a flerului (sec. V l.e.n.—I 
e.n.) slnt înfățișate — prin uneltele 
expuse,-prin obiectele de podoabă etc. 
— aspecte din viața, din modul da 
existență a strămoșilor noștri; darii, 
în fața unei hărți care domină unul 
din pereții sălii, tovarășului Nicolae 
Ceausescu, celorlalți oaspeți 11 se 
dau explicații cu privire fa răspln- 
dlrea geto-dacilor, la modul lor da 
organizare. Un rilat, aparținInd Iul 
Herodot, confirmă pr/eftlglul de, cara 
«a bucurau gelll în epocă. conside
rați, „cri mal viteji șl cel mal. cinstiți 
dintre traci"". Sini prezentate,alei u- 
nelte de fier geto-dace care aduc do
vezi cu privire la dezvoltarea deo
sebită a agriculturii : monede geto- 
dace realizat© sub influență greceas
că, argument edificator al dezvollft- 
ril comerțului în acea vreme. Obiec
tele expiwo, descoperite In diferita 
zone ale -țâr!!. In județele Maramu
reș, Ilfov, Olt, Vrancea 51 altele, n- 
duc mărturii prețioase asupra artei 
de ritapindire a dacltor pe întreg te
ritoriul. de azi a] României. asupra 
înaltului lor grad de dezvoltare so- 
ci al-economlcă..

ContlnuJnd virila, pe firul, perin
dări! secolelor, noi 51 noi exponate 
vin să întregească Imaginea unei 
•prezențe statornice, permanent®. a 
populației locale pe aceste meleaguri; 
■în sălile următoare slnt. prezentata 
alte obiecte deosebit de prețioase : 
un Interesant coif ;‘celtic, frumoasa 
statuete grecești, un decret hiMrian 
săpat In piatră. ates'Jnd legăturile 
Mistriei cu o .căpetenie a goților — 
Znlmogedlkos,' cel mal vechi docu
ment, scris In latinește găsit la noi: 
un .tratat de alianță Intre Roma șl 
Caltatls. din oec. T Le.n.. precum si 
reconstitui ren mormtnlului unei că
petenii militare traco-gete. descope
rire, făcută nu, demult ta Pereta. lin
gă Roșiori. ,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceausescu, ceilalți oas
peți slnt conduși. In continuare, In 
cea -de-a doua secție a; muzeului 
secția de Istorie veche (ta.?. I Le.n. 
—sec. III o.n,), in care slut prezenta
te documenta diverse, atestări eloc
vente aleapogeului civilizației geto- 
dacice țtl. mai tlrriu, ale epocii ro
mane. Prin exponatele din acesta 
săli se Înfățișează dezvoltarea forțelor 
de producție, paralel cu dezvoltarea 
politică, se aduc mărturii w.ipra ci
vilizației clasice geto-dmdce, Un 0- 
biect do remarcabilă valoare, expus 
în sala U^-eștai vestitul vas pe care 
sini Imprimate • cuvintele „Dccebalds 

' per Scorlllo" (Decebal fiul Iul Sca- 
riîlo); .0'confînrtare'de netăgăduit ®

Cu aceeași. înalt fi satisfacție. eu 
mlndrie comunista, slnt'prezentate 
documentele care evocă momentul 
Istoric al creării Partidului Comunist 
Român, partid ■ carp avea să-și în
deplinească cu demnitate și curăț 
menirea de a da un nou cura dez-£ 
voi tarii Istoriei patriei noastre.

Slnt rememorate. In continuare^ 
prin Intermediul unul bogat mate
rial muzeistic, marile bătălii de clar 
să inițiate si conduse de comuniști 
împotriva asupririi, pentru o viată 
mal bună. Cu* litere de foc In aceas
tă Secție vie de Istorie revoluționară 
citeva date : Lupenl 102S. Grlvlța 
1933. acțiunile împotriva fascizări'., 
a rușinosului Dictat de la Viena. a 
războiului antlsovletlc dezlănțuit Îm
potriva voinței poporului nostru. Se
cretarul general a! partidului apre
ciază valoarea ‘de document tatoric a 
exponatelor și recomandă Îmbogățirea 
colecțiilor muzeale cu noi măr
turii.

Slnt trecu te .’apoi. In revistă silite 
ce cuprind dovezi convingătoare ale 
activității partidului nostru pentru 
organizarea Insurecției armate.-în
făptuirea actului Istoric de la 23 
August 1944, participarea, alături da 
armatele sovietice, la lupta ’mpo- 
triva fascismului pini la victoria' 
finală.

Oaspeților le oînt date 
amănunțite asupra felului 
fost organizat materialul 
pentru înfățișarea marilor 
mări din vtata economică, 
și socială a României după 23 Auț 
gust- 10-14. în această parte a mu
zeului slnt prezentate documente 
inedite, fotografii care vorbesc des- 
pre reforma. agrară postbelică, in
staurarea puterii democratice. Con
ferința națională din 19-15 a P.C.R.- 
șl Congresul de unificare din 1943. 
proclamarea Republicii si actul Is
toric ai naționalizării, trecerea la 
economia planificată șl încheierea 
operei do cooperativizare a agricul
torii.

Perioada Istorică de după’ 
Congresul al IX-lea al Partidului Co-

Obiectele din muzeu — bSrțile, u- 
ncltele de muncă, armele, monedele, 
lucrările de su-tă, inscripțiile — a- 
los’.ă continuitatea populației dacice 
pe actuator teritoriu al țării, relațiile 
statornicite intre localnici și coloniștii 
romani,- influențele,.reciproce In .pri- 

modulul ■ deȘMhia^^Mlurjlpr, _
^njenter fogrte lm;rorumtei;ponlru^cu- 

rioașterea condițiilor in jtarștata/fdr- 
mat, treptat, poporul' român. ■’?

Sălile 18, 10 și 2®, cu care începe 
secția de Istorie medie' (sec. UI e.m 
— '1821) a muzeului, cuprinzlnd un 
bogat și divers material documentar, 
dovedesc că In perioada ce- a urmat, 
supusă repetatelor confruntări cu 
popoarele migratoare, poputațta bu- 
tcbtonă și-a continuat Îndeletnicirile 
de bază, a dezvoltat agricultura, olă
ritul, producția de unelte casnice, a 
intensificat prelucrarea, fierului, a 
continuat sâ Întrețină relații ' comer
ciale, în același timp, o pnrte dln.'o- 
blectete expuse aparțin popoarelor 
care au trecut' vremelnic pe terito
riul de azi al'tSrii.'’ - ,

Parcurglnd aceste tâll; ale muzeu
lui, in care sa tntllneișie și o hartă 
prezentind formațiunile politice de pe 
teritoriul țări! noastre, slnt In fapt 
reconstituite, cu ajutorul unor măr
turii de epocă, condițiile In care s-a 

■ format șl desâvlrșlt poporul român, 
ale apariției primelor formațiuni sta
tale române. :

Muzeul Național — a 60us tova
rășul Miron CowstanUnescu — va fi 
o școală, o școală vie pentru toii cel 
cc-i vor călca pragul — cetățeni ai 
României socialiste sau vizitatori do 
peste hotare — șl care vor putea să 
retrăiască șl eâ Înțeleagă trecutul 
zbuciumat al acestui popor, să-șl ex
plice astfel pe deplin strălucirea pre
zentului șl viitorului său. Menirea li
nul muzeu este ca, după ce oamenii 
trecutului au tăcut, să facă documen
tele șl lespezile si vorbească. Ellml- • 
narea omisiunilor, precum șl a înfru
musețărilor artificiale e de naturi să 
sporcascl valoarea educativă șl efi
ciența socială a muzeului, să dea vi
zitatorului certitudinea că are iu fața 
ochilor Istoria reală a tarii, fresca tu
turor momentelor principale de înăl
țare ți de restriște ale neamului.

Reunind pe o suprafață exporițlo- 
nall de peste 15 009 m pătrati circa 
30 009 de exponate — Intre care ori
ginale dintre cele mol valoroase păs
trate in țară (inclusiv tezaurul isto
ric al României și un marc laplda- 
rlam, o bogată colecție numismatică 
șl o secție de Istorie a culturii), expo
nate rinduite cronologie pe orinduirl 
soclal-eeonomlce — Muzeul de. Istorie 
al Republicii Socialiste România în
trunește cerințele de ordin științific 
șl .estetic ale unul muzeu central ol 
națiunii noastre socialiste, realizat la 
nivelul celor mai Înalte șl noi cuce
riri pe plan mondial In acest dome- 

. nlu.
în Încheiere, vorbitorul' «■'■pus: 

Aducem cu acest prilej înălțător 
pentru cultura românească un recu
noscător omnglu marelui făuritor ol 
Istorici noastre naționale, celui co 
construiește acum societatea socia
listă multilateral dezvoltată — po
porului român. .

în numele Prezidiului Academiei 
de Științe Sociale șl Politice, vă ru
găm, tovarășe secretar general 
NIcotae Ceaușcscu, ttă binevoiți a 
Inaugura Muzeul de Istorie ol Repu
blicii Socialiste România*1.

Din holul muzeului, Încadrat de 
busturile unora dintre marile perso- 
Mlltâțl ale Istoriei noastre, Tralan și 
Decebal, Mlrcca cel Bfltrln, Ștefan 
cel Mare, Mîlwi.i VHeaitol și Alexan
dru I6an Curii, oaspeții' se îndreaptă 
jpțe sâitle exponateloir. , 1-

Vlzltate p® rlnd., numeroase eAlt 
.din celei rinei mari secUlvale muzeu
lui, . dedicate istoriei fitrâvechl gl 
vechi. Istoriei medii, moderne , sl con
temporane, precum îl Lapldarium-ul 
și Tezaurul Istoric nu oferit o Ima
gine edificatoare asupra deosebitul 
valori Istorice șl educative a areriul 
prestigios lficaș de cultură,’ monument 
al eroismului șl demnității poporului 
nostru, al vocație! sale creatoare, al 
a 'plrației «ale tradiționale de conlu
crare In numele unor Idealuri umn- 
iiltare. progresiste, cu. celelalte po
poare.’. . '' ; ’
it&Au fost porcunse.țmal InUl. sBllio 
fa.jc-are'®tot.e.xjjț«to?<&I,?cEe apafjlnlnd ■ 
^wk'kidei'.-neolllicn^-— , epoci .-..'ptetrcl 
kflefalte. ‘DirectoratermtzcutalirinKU--i 
ij âăzfi cri teri life drt organizare., si; jEXr-' 
‘panere a bblectelof.-valoarea sbeem- ‘ 
nlficațln lor. Dintre numeroasele cui-, 
tari neolitice, bogat prezentate în vi- 
f-inele sfilll numflrul 4 Criș. Ha- 
inangla. Vâdastra. Gumelnlta. (Tisa.’, 
Săicuta îi altele. ®e Impune ceramica 
de Cucutenl.datlnd din anil 27W-200-1 
l.eJL, una din cele mal frumoasa 
culturi din Europa. Sint admirata 
vasele cu forme grațioase, ornamen
tate cu decorații geometrice. In care 
predomină culoarea brun-roscat. A- 
ceste obiecte de ceramîcă. precum șl 
obiectele de artă neolitică expuse 
In sala alăturată, atestă existenta 
unor vechi preocupări de ordin ar
tistic. înclinația vechilor populații de 
a conferi muncii dor- nu numai va
loare utilitară, ci ți frumușele. Ex
ponatele de artă neolitică, modelate 
In lut. os șl piatră. Inf"itlsiml ima
gini de oameni șl animale, Impre
sionează prin originalitate șl ca
litatea execuției. Reprezentările
plastice constituie o ., manifestare 
a realismului primitiv In arta, neo- 
Jlticfl, în contrast cu caracterul pre
cumpănitor abstract al decorări! ,re-

1 .'ramldl, lmpunlndu-&e prin citeva 
l-. tr.l'taliirl specifice. între care sche

matismul șl hieratismul imaginii. Sini 
prezentate citeva din capodoperele de 
artă din această perioadă : celebrul 
„Glndifor de Hamaneia° și „Femeia 
jezlnd'" — două splendide statuete de 
lut ars descoperite la Cernavodă, a- 
preelate pentru valoarea lor "în în
treaga lume.,în aceeași sală slnt ex
puse numeroase sculpturi zoomorfe 
a căror execuție relevă spiritul da 
obsereație șl sinteză artistică al .au
torilor lor, statuete pentru cult cu 
reprezentări antropomorfe, precum șl

- L, mandă să ss la măsuri pentru pro
tejarea vechilor . construcții, ca și 
pentru consolidarea Turnului Chin
diei.

Un moment Important ol istoriei 
poporului nostru, ol luptei I lui pen
tru libertate socială 11' reprezintă 

-Răscoala de la BobUna.. -.Panoul 
■î mare," Uualrlnd desfășurarea .opera
'll -Hunilor, documentele.!Orlglnale™ex- 
j -puse, a tastă crincena. înfruntare de 

clnsă In care s-a angajat urnăr la 
umăr populația asuprită din Transil
vania (români. maghlarL «ași ffi de 
alte națlonalităll).

Treci nd prin urmfitoarcla încăperi 
dedicate vieții politice, economice, 
sori ale șl culturale din Țara Româ- 
nenscă. Moldova, Traiuilvanla, Do- 
brogea. In a doua jumătate a seco
lului al XV-lea, oaspeții se opresc 
cu deosebit Interes In sala închinată 
ținuta din bărbații de frunte al nea
mului : Ștefan cel Mare. Dezvoltarea 
economică a țării din ce! 47 de ani 
de domnie al domnitorului este Ilus
trată do numeroase Drtvllegli comer
ciale. de danii pariind pecetea ori
ginală a Iul Ștefan. Un întreg pe,- 
rete. In fața Intrării, este acoperit cu 

- un uriaș panou pe care tronează cu
noscuta stemă a Moldovei ’ cu capul 
de zimbru. O serie de lucrări nle 
cronicarilor polonezi contemporani 
(Dtagosz ți MIechowseh!) care co- 

: mentenzâ politica domnului moldo
vean. citate ample din lucrările lor, 
așezate In sală la loc de cinate, vor
besc emoționant șl convingător des- 

’ pre acest „bărbat glorios șl victo
rios... om fericit căruia sparta I-« 

1 hărăzit cu multă dărnicie toate d«- 
1 rurlle.„“, cere s-a împotrivit cu suc- 
■ cea năvălirii otomane. SemniflcnțJa 

deosebită o perioadei râre-șl leagă 
1 ‘ numele do Ștefan cel Marc este sub- 
1 Uniată și într-un elogios cita", datorat 

’ Iul Marx, care. In lucrările sale, s-a 
referit Ia români.
. De o deosebită apreciere ie.bucură 

1 . Tetraevanahetaj de’ ia Humor din
1473. cil col mal autentic portret al 

, iul Ștefan, executat In timpul vieții 
marelui domnitor.

xtatanță continuă^, iul,., ;Burghlșta, 
(sec. I t.e.n.) urmlndu-C 1 oină’ la 
Decebal, șl alte căpetenii. între o- 
blec’teie expuse ne remarcă stanțele 
monetare descoperite Intr-un vas in 
așezarea do la Tilișca, dovaclfl că 
darii băteâu moneda proprie, • obiec
tele din tezaurul do la Slncrtleni, 
materialele de construcție (țigle, 
chirpici ars, cule) — încă un argu
ment al stabilității populației dacica.

Epocă dacică ■ șl. In’succesiune, cea 
daeo-romană Înfățișează o remarca
bilă dezvoltare a forțelor de produc
ție.. în sfdUo 14, 15, 18 șl 17 rint pre
zentate, pe rind, ckc.imente privind 
războaiele daco-romane, viața eco
nomică și politică In perioada pro- 
cesulul do , romanizare In Dâcta șl 
Dobrpgea romană, cultura In epoca 
romană. Stai expusa : o copie după 
o inscripție funerară descoperita 
la Cnvalla in Grecia, acum doi 
ani, Inscripție care vorbește des
pre lin ofițer roman, cel căre — după 
cum' se desprinde din , textul 
dăltuit In marmură — a prezen
tat capul lui Decebal împă
ratului Tratan; diplome militare ro
mane, copil după hărți vechi, stela 
funerară a unul veteran romah îm
brăcat ta bo&îum dac, rame de oglinzi 
romane descoperite intr-unui din,oaie 
mai mări depozite de oglinzi, la Su- 
ddava ; alte mărturii ato'. culturii e- 
IȚoel! romane — statul drapate In 
s'. 11 roman.sau' lucrate In spiritul 
tradiției grecești, statuete de cult 
(reprezenfind divinități, cunoscute ta 
trd’oloala romană, dar șl divinități 
specifice : cavalerul trac, cavalerii 
danublenl), .0 splendidă statua de 
bronz reprczentlnd ■ pe Venus.

A E'i ra . \ -„r,
Hfew!' ■ fin ’ K
! pentru Înfățișarea 

“’'■"ȚâtoȘ

nea, larg
Muzeul de'______
clallste România. Un loc aparte a fost 
rezervat relațiilor, externe ale parti
dului șl .statului rrnstru cu partldeld 
comuniste șl muncitorești, cu .for-' 
țeks progresiste, cu statele de po 
toate continentele, potrivit politicii 
externe mârxirt-Ierunlsta, promo- 
vata neabătut șl rare ne-au a- 
dus Bttma șl prețuirea întregii 
lumi : coexistența pașnică, respec
tarea principiilor suveranității șl ta- 
depenaențcl naționale, a neamestej 
cuiul In treburile interne, avantajului 
șl respectului reciproc, renunțarea la 
politica da forță și amenințarea cu 
forța. j . ,n

Secretarului general al partidului II* 
este prezentat un grafic care Infățlr 
șează dezvoltarea ascendentă a rela
țiilor diplomatice ale României de la 
1835 șl ptaă astăzi, con firm Irul ți ?n 
acest fel prestigiul de care se bucură 

Sta'lliniea' CTMlt'&mporanfl România* sog 
‘’cinilsîft^ Tovarășul Nieolae Ceau^âScir. 

"s persoanelaxdMewJbdnsoțesc. urmăfesâ 
|cu interes«ItaEta-IUtalrinasă, acopteind 
tun perete întreg,, care oglindește 

realizările acestor ani. O altă hartă 
înfățișează perspectivele societății ro-, 
mâneșll conturate la Congresul al 
X-Iea al partidului nostru. „Pe aceas
tă hartă, explică directorul muzeului; 
au fost marcate 'numai noile oblecr 
tlve ale actualului cincinal. In niij 
măr de 480. deoarece nu a fost po
sibilă șl cuprinderea extinderilor și 
modernizărilor foarte numeroase"^ 
Explicație mal mult dealt semnifica
tivă. pe care, asculțind-o, nu pu
tem să nu vibrăm ștllndu-ne nuto^ 
ril unei epoci dinamice, al unei k® 
lorii glorioase. .

Vizita continuă cu noua șl moderna 
sală a Lapldarlum-uIuL în mljloț 
monumentală, ca un nepieritor mesaî 
peste milenii, ca o emo|lonanlă măr
turie a statorniciei; noastre, a români- 
lor. in spațiul carpalo-dunfirean, nfi 
fragment uriaș, reprezentînd partea 
de la bază a Columnei Iul Tratam 
Se dau explicații asupra ț copiilor 
după reliefurile originale ale Co
lumnei ce înfrunta veacurile la 
Roma, despre cete 100 exponate 
care, datate cronologic, încep din 
secolul al IV-!ea l.en. al continuă 
plnă In secolul al XVIII-lea. Slnt 
trecute ta revlștă monumentele fu
nerare, onorifice, fragmente de arhi
tectură aparținlnd fostelor coton îl 
grecești pe teritoriul țării noastre, 
mărturii ta piatră ale dezvoltării 
economice, sociale și spirituale alt) 
perioadei moder.no a Istoriei'noastre.

Ultimul popas al vizitei se bice 
ta tezaurul Istoric găzduit ele subso
lul muzeului unde, pe 8©0 de metri 
pătratt. stat, expuse drea 3 010 piese 
de aur descoperite pe teritdriua pa
triei noastre. Sint expuse. Ini cele 32 
vitrine als tezaunilui. piese unicei 
din epoca ’.neolitică, n bronzului, din 
cultura traco-gelă. din tezaure!^ 
perioadei de formare a poporului 
român, celebrul tezaur de Ia Pte- 
iroaaa („Cloșca cu pul*), piese h- 
parțtalnd ' epocii feudale etc., de o 
IriestlmabllA valoare artistică, veri-, 
labile capodopere ale geniului uman.

în încheierea vizitei la i Muzeul 
de istorie al Republicii; Socia
liste România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu semnează po tatlia filă a 
Cărții de onoare, felldlind pe orga
nizatori pentru realizarea j acestui 
mare act de cultură.

La Ieșire, mii ds locuitori ni Capi
talei întlmplnfi pe conducătorul lut 
bit cu urale șl _ îndelungi aplauze. 
,,Ceaușescu-P.C.R.'!«, „Crat^ezcu- 
P.C.R. 1“ scandează mii de oameni? 
înta-o simbolică I-Iorâ a Unirii «e 
prind, alături de cetățeni, și tovar.î-' 

Nlcolae Ceaușescu șl Elena 
Coaușescu, alțl conducători de 
partid și do stat. Vizita ocazionată dc( 
inaugurarea primului Muzeu națto
nal do Istorie al României s-a aflra 
mat astfel, ca ta atltea alte prile
juri, drept o vibranta manifestam, 
de dragoste, prețuire și respect față 
de conducătorul partidului • și sta
tului nostru, tovarășul Nlcolae 
Ceaușeseu. față <ta politica dinamică, 
de sluj Lre devotată a construcției so- 
c’ailste. pe care o promovează cir 
fermitate revoluționară Partidul Co-. 
munM Român. • ®

Sint prezentate, ta continuare, for
marea cnezatelor, șl voivodatelor, a 
ș’tatelor feudale românești, moment 
do seamă in organizarea politică a 

' " ' , ta consolidarea sa
ș! economică. Oaspeții se 

___  cu interes In sala. dedldita 
perwjEaiitâții lui Mircea cel Băirin, 
organizatorul luptei ăntiqtomane.

în aceeași salâ, oaspeții răbovosa 
In fața a două expresive machete 
reprczentlnd Castelul Flunlazllor și 
recorislltuirea Curii! domnești' din 
Tlrgovțștc. Apreciind valoarea Istori
că deosebită n complexului arhitec
tural;' ” ’

de Tudor Vladlmlrearu. 
de epocă care, relevă ecoul 
Jea acestei ample ridicări 

_________ portretul conducătorului 
pandurilor. Imortalizat, după cum se 
jstie, de penelul măiestru al lui Theo
dor Aman.

Slnt prezentate in continuare alte 
momente Importante clin existența 
poporului nostru. între acestea, Re
voluția burghezo-democratlcă de la 
1848, căreia 11 este consacrată. o în
treagă anlâ. Galeria de portrete In- 
fățlșlndu-i pe prindpnill conducători 
al revoluție! din Muntenia. Moldova. 
Transilvania, sigiliul ți scrieri ale 
lui Bălcescu, AJecsandri. Koaălhlcea- 
nu etc. — patrioțl Înflăcărați, ml li
tanii al Revoluției și. mai anol. ai 
Unirii, Proclamația de la Islaz În
cheagă o întreagă epocă.

In succesiunea firească a eveni
mentelor Istorice se. trece. anol. In 
«tata care evocă Unirea Principatelor. 
Slnt expuse aid bogate mărturii do
cumentare originale ce vorbesc des
pre aspirația pentru Unire, stampa 
lnffitlșlnd pentru prima dală pre
zența țăranilor Intr-o adunare a țării, 
obiecte ®l manuscrise ce dau contur 
emoționant personalității lui Ale
xandru loon Cuza, primul domn al 
Principatelor Unite, actele politice, 
economice, sociale șl de cultură ta- 
toeprinse in aceasta perioadă pentru 
progresul sodețătU românești,

Aceeași bogăție, șl varietate docu
mentarii rate remarcată șl in sola ,ur
mătoare, care rememorează momen
tul războiului de Independentă. Aici, 
secretarului general al partidului Ii 
elnt prezentate, printre altele, o crn- 
molltografle a .epocii înfățlslnd ca
pitularea Plevnei. picturile Iul Nicolas 
Grigorescu consacrate marelui eveni
ment, mate-tale si documente c« 
■șwbesc despre vibrantele acte de 
eroism ale poporului In lupta pa 
dreapta pentru dstlgarea neallmăril.

ta continuare, un nou ponas pa 
firul istoriei : sala care readuce ‘ In 
memorie, cu forța de evocare a măr
turiilor materiale autentice, epoca 
de Început a aceslul secol. Sint ex-_. 
puse : primul automobil care a 
circulat In București, macheta ce
le! dinții locomotive de cale fe
rată normală realizată la Reșița- 
Oaspeților le «ste prezentat In con
tinuare primul bust al lu! Marx 

. sculptat la noi (In l&M). O Impresie 
profundă produc mărturiile zgudui
toare despre Răscoala țăranilor din 
10D7 — pagină memorabilă In cartea 
de aur a istorie!, moment scita cu 
litere de foc în îndelungata lupta a 
poporului pentru libertate, sodalâ. 
pentru un trai mal bun, pentru pro
gres. Telegrama din Flâminri cara 
anunța Wbucnirea răscoalei, docu
mente privitoare ta extinderea focu
lui răscoale", celebrele tablouri ate 
luI Octav Bănclta — „1907- ei „Pri
beagul" — obiecte ale răseulațllor. 
documente despre reprimarea aln- 
gcroBsă. soldată cu 11 (MM de victime, 
mărturii ele solidarității muncitorești 
cu răsculat!!, evocă emoționant n- 
ceaslă pagină de neuitat din istoria 
poporului. Se prezintă numeroase 

.’alte’ exponate ’cel vorbesc eu puterea 
• adevărului; < dearo.re ■ dl ferite perioade 

“ oor£sfflhhnte’{;de'‘c Istoria poporuliîJ 
nostru : aclivltâ’cn marilor oameni 
de ."'știința șl-cultură ds pe întregul 
teritoriu al patriei noastre sl contri
buția lor la sporirea tezaurului de 
vaîorl al națiunii, la cultura univer
salii. între piesete care slnt prezen
tate : costumul pe caro Emil Raco- 
vlță l-a purtat ta celebra sa călăto
rie științifică, pe vasul „Belalca”, 
realizările unice, ta tehnică, datorate 
Iul Aurel Vlalcu. Vuia, Coanp'ă, o 
masă de scris ■ lut Cnrnglale. costa-■ 
mul îmbrăcat de Nottara pentru ro-

, Iul titular din „Apsu de soare* ele. 
Șl. ca o firească continuare a eve
nimentelor cruciale din Istoria po
porului nostru rememorate all: de su
gestiv ln muzeu, sint Înfățișate dra-. 
matlea încleștare In primul război 
mondial, lupta întregului popor pen
tru Ihtringerea dușmanului care co
tropise țara. Sint privite cu emoție 
steagurile purtate de unitățile victo
rioase. obiectele personale . ce au 
aparținut Ecaterinel Teodorolu. ge
neralului ' erou Eremln GrlSorescu„.

încununarea supremă a luptei de 
veacuri a poporului, a mărețului său 
Ideal — făurirea stalului unitar ro
mân, realizată ln 1918.- este puternic 
marcată In muzeu. Imaginile de la 
Marea Adunare Națională de la 
Alba Iulla, procesele verbale ale a- 
durifirllor‘din toată tara. In care In- 

■treaga populație — români, ma
ghiari. gerfrtanl; secul șl alte națio
nalități — se '.pronunța' In favoarea 
actului unirii, drapelela delegațiilor 
prezente ta Alba Iulla. ziarele de e- 
pocă relatlnrl ecoul ampiu al eve
nimentelor, ele., dau vibrație, forță 
evocatoare acestui moment Istoric.

Reportaj realizat de :

N. POPESCU-BOGDAA’EȘTI 
Nlcolae DBAGOȘ
IUe TANASACHE
Rada CONSTANTINESCU

ta următoarea sală vizitată atrage 
da ta Început atenția co'țul. dedicat 
domnitorului Ml hal Viteazul, care a 
realizat cel dinții Idealul suprem nl 
poporului român : făurirea statului 
centralizat Cuvintele sale, cuvlnlo 
care «daw glas concis uneta dintre celo 
mai vechi aspirații- a - poporului-;iy>< 
nTanți'ri>StiteJ' CTj demnitate ia; 3? lulte 
ltMMI-: „Eu Mihai Voevoj, ‘prin''lmlia 
liil Dumnezeu domn al ’firii rtpmi- 
neștl, al Ardealului șl a toată "țara 
Moldovei". Înscrise cu lltare mari po. 
un panou strălucitor, din plăci - me-' 
talice, vorbesc celor prezențl de eroi? 
ra personalitate a domnului mun
tean.

Sint vizitate sălile‘In care — prin 
exponate' diversa,: documente de e- 
pocă, fotografii, gravuri, acte oficia-; 
ie, machete etc, — este Înfățișai pro
cesul da. afirmare n primelor elemen
te tale unei noi organizări economice,; 
n economiei capitaliste. Un bogat ma
terial documentar .Ilustrează ocoasiâ 
epocă de debut a breslelor, a unei no! 
clas©, sociale pe scena Istorie! — cla
sa muncitoare. Asistența se oprește 
In fața principalelor exponate ce a- 
testă dezvoltarea economică, viața 
socială și politică, principalele pro
cese revoluționare. Sa - subliniază va
loarea de document științific n mate
rialului muzeistic privind răscoalele 
țărănești conduse, de Horta, Cloșca șl 
CrLșan. Conducătorul partidului șl 
statalul nostru, persoanele care II În
soțesc stăruie citeva momente în 
fața roții și săbiei cu care au fost 
nclîl cel atlnțl In fruntea răscoalei, 
ln fața portretelor originale ale celor 
trei" martiri pictate chiar 'In timpul 
detenției, In fața aUlor dovezl- 
mărturil tale luptei din acel veae fră- 
mlritai '.pentru împlinirea aspirațiilor 
do libertate și progres social.

Pe itinerarul’ firesc al vizitei în 
muzeu, un nou "popas osie făcut In 
sala, consacratft evocării mișcării re
voluționare do ta 1821, cu care încep 
de fapt sălile destinate secției ds 
istorie modernă! Șl. aici, ca' peste tot, 
se remarcă varietatea qi bogfiția ma-

In timpul feitivitâjii do inaugurare a muzeului

moder.no
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independenței și Zilei victoriei
!
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Nu numai odată criticul se află 
in situații paradoxale. Pe de o parte 
afirmarea noului ca un font obiec
tiv. imperios necesar nu numai oro- 
gresulul unei culturi. cJ sl întreți
nerii unui climat de emulație si 
efervescență creatoare, oo de alta 
apariția „mode!" ce înfățișează toa
te seducțiile noutății, dar care pen
tru a se Impune folosește adesea 
vehemența, devenind cu atît mai a- 
greslvă cu cil nu ore acoperirea valo
ri! Este știut că realizarea unei o- 
pere do artă nu ®e constituie numai 
din certitudini șl nu am fl sinceri 
dacă om spune că dlnlre feluritele . 
curente șl tendințe criticul poate 
dlstlngo întotdeauna cu ușurință ceea 
ce duce la n-oarosul artei sau ceea 
ce este pură acrobație verbală.

Ne întrebăm nu numai odată dacă 
Idolii adolescentei si tinereții noas
tre mai spun ceva generațiilor rare 
vin după noi.’ dacă opiica noastră de 
a oereepe arta sl mal ales rosturile' 
pe care I le confereau dascălii noș
tri (nu numai cei dc la catedră) 
mai pot fi aceleași cu ale unor oa
meni crescut! Intr-o iunie ce a cu
noscut un proces evolutiv 
dtn toata punctele 
acest proces de e- 
voluțio are un ca
racter obiectiv, 
că flecare noua 
generație este 
dornică să spună 
ceva nou șl să-1 
spună în chip nou
— e un adevăr ce 
nu mal trebuie 
demonstrat. Că in
tre modul de re
ceptare a noului 
de marele public 
și de oamenii de 
specialitate — cri
tici sau creatori — 
nu se realizează

’ dlntr-o dală o 
sincronizare per
fectă, că pol a- 
părea decalaje in
tre noutatea ar
tistică și gustul 
publicului șau nl 
criticului nu-i 
mal puțin adevărat

Nici Balzac, nici Baudelaire, nld 
Arohezl. nici Livlu Rebreanu nu 
șl-au aflat Instantaneu publicul 
Imena do astăzi sl nld opiniile cri
tice nu l-au așezat de la prima operă 
tn rlndurilo valorilor Indiscutabile. 
Nu o dată posteritatea n trebuit să 
repare Inluslltli dureroase.

Fără îndoială, nslăzl coeficientul 
de eroare colectivă este mult dimi
nuat : mijloacele de difuzare a 
artei t ®Int infinit mal numeroase, 
deci și posibilitatea unui public 
mult mnl divers sl mal pregătii d!n 
punct de vedere Intelectual sl ar
tistic de a lua cunoștință cu opera 
prooriu-zisă sl do a o aorecla. Dacă 
factorii obiectivi pledează In acest 
sens cămine însă factorul subiectiv
— etern subiectiv — si anume- posi
bilitatea Individuală de a greși n 
criticului, agravată șl dc faptul că 
astăzi verdictul lui nu mai este cu- 
noscuțjdoar dcro minoritate. cLrser. 
repercutează tn „cercuri extrem da 
largL De- nici- ' ‘ ’
rp'erfrn ta In! 
la cele conlunt._.__ T
de Interese de grup, de dorința de a 
ctsUan sufragii sl aderenți. Pentru 
că judecata no care criticul 5 dă 
operei literare are in vedere nu nu-

_ _ _ el însuși 
Ca să nu mai 

că sl el este unul 
formarea

de vedere.
evident 

Că

rll sl conlucrării pașnice Intre 
toate națiunile europene, pe baza 
deplinei egalități in drepturi. In 
acest spirit România cheamă ta In
tensificarea eforturilor pentru pregă
tirea și convocarea conferinței ge- 
neral-europene, eu participarea tu
turor statelor interesate, cu con
vingerea că aceasta va însemna un 
pas înainte In realizarea dezideratu
lui popoarelor continentului de secu
ritate șl cooperare.

Importante schimbări au avut loc 
pe ruinele celui de-al Ill-lea Reich ; 
a-a constituit Republica Democrată 
Germană — primul s:at socialist al 
munci lorilor și țăranilor germani — 
care, afirmlndu-se ca un factor de 
pace și progres. ®c bucură de o tot 
mal largă recunoaștere, internațio
nală ; in Republica Federalâ a Ger
maniei s-au dezvoltat, mal ales In 
ultimii ani, forțe politice ludde 
caro se pronunță pentru relații nor
male, reciproc avantajoase, intro 
toate statele europene, precum șl In
tre cele două state germane. Con
fruntarea dlnlre aceste forțe pozi
tive șl acelea care au rămas prizo
niere Ideilor politicii Imobilismului 
șl rigidității își găsește expresie In 
ar-esto zile in bătălia politică ce 
se dă In jurul ratificării tratatelor 
R.F.G. cu U.1LS.S. si Polonia. Româ
nia apreciază că ratificarea acestor 
tratate ~ instrumente ele abolirii 
politicii de forță, ale destinderii șl co
laborării — ar constitui un oss im
portant in direcția Întăririi securită
ții $1 păcii în Europa și In lume.

Ca popor care șl-a dobindlt inde
pendența prin lupte grele, poporul 
nostru manifestă deplină solidaritate 
șl Înțelegere față de aspirațiile tine
relor state angajate pe drumul dez
voltării de sine stătătoare, față d® 
popoarele care luptă eroic, uneori cil 
arma In mină, pentru cucerirea inde
pendenței — o strălucită confirma
re in acest sens fiind rezultatele 
fructuoase ale vizitei tovarășului 
Nicolae Ceaușescu In țările Afridi. 
Poziția activă a României in favoa
rea dezarmării generale, in primul 
rind a dezarmării nucleare, derivă 
din preocuparea constantă pentru c~ 
limlnorea primejdiei unul nou război 
mondial, dt șl pentru sprijinirea ță
rilor tn cura de dezvoltare — proble
mă de care depind lntr-o largă mă
sură pacea și progresul general.

Este convingerea fermă a partidu
lui și poporului nostru, reafirmată In 
această zl a victoriei asupra fascis
mului, că In prezent există forțe în 
stare să apere pacea, să asigure re
zolvarea problemelor arzătoare potri
vit cu Interesele majore ale popoa
relor. Condiția esențială pentru rea
lizarea acestui măreț țel este unirea 
in front unie "a tuturor forțelor antl- 
imperiallste, progresiste șl democra
tice, acțiunea lor hotârită, energică, 
combativă. In aceasta rezidă cel din
ții și cel mai Important invățămînt 
ai celui de-al doilea război mondial, 
ai victoriei popoarelor asupra fascis
mului.

în ceea ce-1 privește, poporul ro
mân. angajat In ampla operă pașnică 
de făurire a șodetăUi șoclaUsie mul
tilateral dezvoltate, sirius unit in ju
rul partidului comunist, a conducerii 
sale încercate, prețuind-ca lumina o- 
chLlor Independența șl cuceririle re
voluționare. este ferm hotărlt să-șl 
aducă șl dc nici înainte Tntreaga con
tribuție la unirea șl întărirea frontu
lui ^antilmpertallst. ta lupta pentru 

rrtizbo! mondtaîJF 
ibmea într»

(Urmare din pag. I) zltive, ciștlgă teren Ideile coexisten
ței pașnice Intre târî cu orlndulri 
sociale diferite.

Desigur, cercurile imperialiste a- 
greslvc n-au renunțat la încercările 
lor de n smulge popoarelor roadele 
victoriei, de a opri mersul Lnalnte 
al omenirii ; ele contlnufi să aten
teze In libertatea șl suveranitatea na
țională a popoarelor, se dedau la 
acte do agresiune directă. Exemplul 
cel mal flagrant In această privință 
eate războiul S.U.A. In Vietnam, ex
tinderea agresiunii în - Ca mbodgla ți 
Laos — acțiuni care suferă insă tot 
mal mari eșecuri datorilă luptei 
eroice a popoarelor Indochlneze. so
lidarității de care ea ee bucuri din 
partea forțelor Iubitoare de pace, 
afirmării tot mai puternice a voinței 
popoarelor din Întreaga iume de a ®o 
ajunge, prin tratative sl nefeocîeri po
litice. ta o soluționare a conflictului 
In conformitate cu Interesele Impre
scriptibile de autodeterminare liberi 
ale acestor popoare.

PACEA — năzuința supremă In 
numele căreia au luptat și s-au Jert
fit popoarele In cursul celui de-al 
doilea război mondial — constitute 
comandamentul major al zilelor 
noastre. Interesele apărării păcii re
clamă din partea tuturor statelor, 
mari șl mid. eforturi perseverente 
pentru eliminarea focarelor de în
cordare-și conflict, pentru regle
mentarea pe căi politice, prin dis
cuții șl negocieri, a diferendelor, o 
politică rațională întemeiată pe recu
noașterea realităților postbelice, is
toricește constituite, măsuri activa șl 
inițiative îndreptate «pre de.st!ndere 
șl înțelegere reciprocă. Evoluția Inter
națională repudiază politica do forjă, 
de dominație și diktat,- relevă nece- 
Bltateo respectării neabătute a prin
cipiilor Independenței șl suveranită
ții naționale, egalității In drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc — ca singura 
temelie pe care se ool clădi relații 
Internaționale sănătoase, compatibile 
cu Interesele dezvoltării fiecărei na
țiuni și alo securității generale.

Animata de un profund spirit do 
responsabilitate pentru destinele pi
eli, politica externă a lloriiănlel so
cialtale afirmă și promovează, neabă
tut amintitele principii, urmărește cu 
perseverență și dinamism sporirea 
contribuției țării noastre ta împiedi
carea Izbucnirii unul nou rizbol mon
dial, Ia zădărnicirea politicii Impe
rialiste, la rezolvarea problemelor 
acute care confruntă omenirea con
temporană. Punlnd In centrul între
gii sale activități Internaționale re- 
Inflile de prietenie, alianță șl coope
rare pe toate planurile cu țările so
cialiste Mțcști, steiul român dezvolta 
colaborarea militară cu etatelo 
participante ta Tratatul de la Varșo
via, cu celelalte țări eodallste, pen
tru a putea da ta nevoie riposta ori- 

. cărui atac Imperialist Totodată, ac- 
țlonlnd In spiritul coexistențe! paș
nice extinde relațiile cu celelalte 
țări. Indiferent’ de orinduirea so
cială. dezvoltă largi contacte cu re
prezentanții diferitelor state In sco
pul dc a contribui la slăbirea încor
dării șl promovarea destinderii, în
țelegerii ?! cooperării Internaționale.

O deosebită Importanță acordă 
România securității europene. La 27 
de ani de ta victoria oîupra Ger
maniei hitlerlste. dorința arzătoare a 

’T-tiituror popoarelor continentului este 
qr,c;jt Europa, unde au Izbucnit vllvătfiile 

or ■ doțjă ^conflagrații mondiale, 
afrajr»

gancior locale de partid șl de stat, 
care nu evocat fapte de arme sl ac
țiuni ale populației civile pentru cu
cerirea Independentei de stat, pre
cum sl pentru zdrobirea fascismului. 
Aceleași momente au fost reflectate 
In expozițiile de fotografii, tipărituri 
Sl lucrări de grafică organizate In 
numeroase localități, printre cure Pi
tești. Slatina. Craiova. Suceava. Hu
nedoara. Constanța.

Si In cadrul Forțelor noastre Ar
mate B-au. desfășurat, de asemenea, 
ample manifestări consacrate acestui 
eveniment în unltătt Instituții mili
tare do Invățămlnt. ta cluburile osiă- 
șcștl șl 1a Casete Armatei au avut loc 
expuneri sl simpozioane. InUIrriri cu 
veterani al războiului antihitlerist, 
«cri literare, vizionări de filme, pro
grame artistice si alte actlvltătl me
nite să glorifice erotenul. vitejia. dlr- 
zenta șl patriotismul luptătorilor, 
care nu și-au precupeții slngele șl 
viața pentru obținerea Independen
tei de stat a României sl eliberarea 
poporului român de sub jugul fas
cist. (Âgerpres)

Cu prilejul celei dc-a 03-a anfvcr- 
șări a proclamării Independentei de 
stat a României șl al celei de-a 27-a 
aniversări a Zilei victoriei asupra 
fascismului, ta Calafat, Bechet. Tur-, 
nu Măgurele. Zlmnlcea. Giurgiu. Ol
tenița șl Călărași, localități înscrise 
In Istoria războiului pentru cuceri
rea Independentei patriei, au avut loc 
sesiuni solemne ale consiliilor popu
lare. la care au luat, parte, alături 
do deputațl. numeroși muncitori, In
gineri ș! tehnicieni, țărani coopera
tori. Intelectuali, elevi.

Despre semnificația dial de 9 Mal 
au vorbit președinți «I prim-vlcepre- 
ședlntl al consiliilor populare muni
cipale șl orășenești, secretari a! co- 
miletetor orășenești ale P.C.R., alți 
reprezentanți al organelor locale de 
partid șl de atat.
■ Adunări consacrate zilei de 9 Mal 
au avut loc In numeroase întreprin
deri. Instituții, case de culturi și că
mine culturale din tari. în cadrul n- 
cesțora au luat cuvlntul veterani din 
primul război mondial șl ai războiu
lui antifascist, ofițeri, activiști ai or-—

Poporul român sărbătorește victo
ria asupra fascismului cu satisfacția 
șl mlndrio dc a-și fl adus contribuita 
materiala și de singe la făurirea eL 
alături de celelalte popoare ale coa
liției antihitleriste. întordnd armele 
împotriva adevăratului dușman, ar
mata română, alături de armata so
vietică, o alungat prin lupte, grelo 
trupele hltleriste și horlhyste du pe 
Întreg teritoriul țării, a luat parte 
activă ta eliberarea Ungariei. Ceho
slovaciei și Aust riei, lupii rid eroic 
plnă la Intrlngerca Germaniei fas
ciste. Efectivele militare angajate 
In acțiunile contra trupelor fasciste 
6-au ridicat ia peste o Jumătate de 
milion de oameni, tar 170 OM de oa- 

gl-au Jertfit viața pentru 
libertății. La chemarea par- 

„Totul pentru front, totul 
clasa munci toa- 

măsele

poezia șl dramaturgia ultimilor ani. 
prin luerări aparțlnind deopotrivă 
unor scriitori vtrstnicl șl tineri au 
propus numeroase asemenea modn- 
lltațJ care ou fost asimilata și In
tegrate fluxului artei noastre. Ine
dite. unele rtarind chiar Insolite la 
început, elo se nflfl acum înscrise 
ta pelsalu) nostru șpiritual ca ope
re artrute, dlntr-o necesitate fireas
că nu numai a creatorului, ci și a 
literaturii, da a reliefa tn chip adec
vat Drocesele din ce ta ce mai a- 
dînci. din ce în ce mai complexe ale 

1 vieți! de astăzi. Ceea ce ni se pare 
eemnlflcâtlv e faptul vă toate aces
te înnoiri au fost asimilate si de pu
blicul larg, iar operele rare le-au 
promis stau astăzi laolaltă cu cele 
care folosesc mllloacele tradltkraale 
in spiritul cărora mal multe gene
rații au fost crescute. Ceea ce ntes- 
tă tinerețea șl vigoarea culturB ro
mânești. ce nu' respinge formala 
apte eă exprime plenar multitudi
nea proceselor vieții, adlncimea 
frâmlntarllor Interioare si conflic
tele pe care oamenii de astăzi ie 
cunosc în contextul evoluției socie
tății socialiste. în același tlmo ni 
B-au propus si false innairl. exhibiții 

epigonice. va- 
datlunl diletante 
pe teme perlma- 

l. _ te.. S-a căutat a
OPINII PE MARGINEA

CONFERINȚEI

TEZELOR

NAȚIONALE

A SCRIITORILOR

IN INTIMPINAREA

curenta filozofice 
și artistice a că
ror apariție eata 
pe deplin expli
cabilă In tara 
de baștină unde 
ele s-au Ivit ca 
un reflex firesc 
el dramelor Indi
viduale si sociale 
dc acolo. Presti
giul unor autori 
Sl opere — unele 
intrate în patri
moniul culturii 
moderne — care 
au inaugurat si 
au ilustrat aceste 
curente nu pot 
conferi ad-boc 
care le calchta- 

ele au exte- 
epăteze cititorii

notorietate celor 
ză In ceea ce 
rior șl caută să _____________ _
prin trucuri teribiliste. Această o- 
fensivă a variantelor onirice sl ab
surde a fost In mare măsură si una 
de natură exhlbltlonlstâ sl — de ce 
să n-o «punem — clteodată. chiar 
agresivă. Din fericire ea nu a avut 
nici printre creatori, nici printre 
critici susținători cu adevărat remi- 
talt. ci a atins doar un strat margi
nal. nereusind să impună o®oro via
bile. Cftaoctată discuțiile asupra unor 
asemenea probleme de literatură nu 
au avut nici nivelul teoretic, nici 
gradul de urbanitate necesare. 
Or. curajul criticului se vădește nu 
numai atunci cînd afirmă, d si clnd 
neagă. Atunci dnd avfnd conștiința 
că ceea ce 1 se oropune ;nu-l docil 
o modă trecătoare. lipsită de viabi
litate; incapabilă să aducă un spor 
de noutate și de adîndme literatu
rii _el are datoria șă nu tacă.KFă^îl.;

________  ______ __, asume riscul de a «nune

nciurâTe. ce tin ecama imnuri o asemenea

mai o carte si un autor, 
viitorul literaturii, 
vorbim dc faptul 
din acela de caro depinde 
gustului public sl a unui climat li
terar prielnic afirmării valorilor sau 
a medlocrltfltlL Se Insistă pe bună 
dreptate In Tezele pentru noroolaia 
conferință a scriitorilor sl asupra 
condiției morale a criticului, a fer
mității cu care el este consecvent 
principiilor ce nu slnt numai ale 
sale, ci ale, unei societăți întregi — 
acelea ale filozofiei marxtet-leni- 
nlste. Această consecventă nu ponto 
fl declt creatoare : ea este menită 
să stimuleze căutarea fecundă, să 
pună In valoare ceea ce este rwa In 
existenta colectivă si individuală, să 
tnriureaseft formele de expresie 
potrivit evoluției gustului public: 
ea trebuie să tină (seama de pro
gresul artei, do apariția unor meto
de noi de investigație a universului 
operei si creatorului a! care, pre
luate In soirii critic, activ, cu dls- 
cemămînL poi îmbogăți șl nuanța 
aprecierea critică. Sl nu în ultimul 
riad criticul este cel care iude™ 
opera tn funcție de relatlîlo dintre 
public sl artă sl care suferă si ele 
modificări sensibile In funcție de ce- 
rlnlele omului sl societății. Dar^toa
te acestea nu i 
sari linul consecventei 
tale a criticului de la 
gerea arici ca una din 
expresie ale vieții. ale 
sociale si aprecierea el 
perspectivă. Ceea l™ 
nu presupune

pot veni de-dt In 
fundamen- 

nol : îmele- 
formele de 
conștiinței 

__ din această 
__________ ___  ce. bineînțeles, 
nu presupune considerarea onerol 
de artă ca o copie a realltatIL ci ca 
o sinteză a al. ca un act de transfi
gurare superioară. Criticul nu este 
funcționarul rare asază ne ooera 
de artă rezoluții de tipul .conform 
cu realitatea”. El iudecă In ce mă
sură sensurile esențiale, reprezen
tative ale unei realități s-au con
vertit artistic. Transfigurarea des
pre care vorbeam presupune trepte 
diferite, adeseori nebănuite. Proza.

Y-

(
teatre

a Filarmontcn da stal ..George 
Enescu" (In Ateneul român — sala 
Studio) : Recital do plan susținut 
de Albert Gyorblro ; Recital de 
violoncel susținut do Dorel Fodo- 
reanu — la plan — Alexandrina 
Zorleana — S3.
e Conservatorul de muzică „a- 
prlnn Porumbescu" (sala George 
Enescu) : Concert simfonic. Diri
jor I Radu Zvorlșteanu. Soliști ■ 
Alexandro GavrHovlcl — vioară. 
Dimltrio Itlpeanu — cello — 35.
e Opera română : Primăvara — 
1X35.
p Teatrul de operetă : Contele de 
lâixembnrg — 19J&
© Teatrul Național ,J. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Cui I-e fri
că de Virginia Woolf? - SX 
a Teatrul „Lucia Siurdza Bu- 
lar.dra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gurearm) : Leohce șl Lena’ — £3: 
(sain din str. Alcx. Sahlal : Iubire 
pentru Iubire — S3.
o Teatrul Mic t Balul absolvenți
lor - 1950.
a Teatrul „C. I. Noltarn" (aala 
Studio) : Schimbul — 20.
a Teatrul Ciulești : —Eseu — 19.E3. 
a Teatrul „Ion Creaneă" : _ Cara- 
glale. o soacră șL- alții — 9.S3 
a Teatrul „Țăndărică", (sala din 
sta. Academiei) : till șl nătărăi 
- ÎS.

J

constanța Dezvelirea unei statui
-

La Școala militară de 
de marină ..Mircea cel ___ __
Constanța a avut loc luni dimineața 
solemnitatea dezvelirii statuii domni
torului Tării Românești al 
nume 11 poartă.

Alături de elevii șl cadrele 
ta solemnitate, au luat parte _____ 
zentanț! al organelor locale de partid 
si de stat, al Consiliului PoUtlc Su
perior al Forțelor Armate, al Co- 
mandamcntulul marinei mllllare. de
tașamente de gărzi patriotice, de Pre-
,•.’'If.;; -î< .4,----------------------- --------- ------------------------

of! teri activi 
Bălrta0 din

cărui

scolii, 
re pro

gătlre a tineretului pentru apărarea 
patriei si de pionieri, ofițeri superiori, 
ziariști. De asemenea, a fost de fată 
autorul statuii, colonelul Marius Bu- 
tunolu. artist emerit, laureat al Pre
miului de Stat.

Cu acest prilej au luat cuvlntul 
contra-amiralul life Stefan, coman
dantul școlii, ți Petro Nicolae. prlm- 
secrclar al Comitetului municipal 
Constanta al P.C.R.. primarul ora
șului.

(Agerpres)

}
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vremelnic să fie In ofensivă si să 
Încerce a Intimida pe orice cale. In 
asemenea sltuatl! criticul care capi
tulează. criticul care se lasă ori na 
In viitoarea unor false valori dove
dește că nu-șl respectă nici condi
ția Intelectuală, nld pe cea morală. 
„A nu fl Ia modă" nu este sinonim 
cu a fl conservator. Zig-zaaul prin
tre curente, teama de n nu fl pilot 
cine știe ce cărticică pierdută âutla 
timp de ta apariție In neantul uitării, 
de a nu fi salutat entuziast cina 
sile ce năzdrăvană împerechere de 
imagini sl cuvinte ta poate duce 'a 
pierderea sensului major nl profe
siunii de critic : lupta pentru afir
marea marii arie, a unei arie in
tegrate In chip firesc profilului sp’-. 
ritual al poporului român, artă care 
să servească înnobilării omului. O 
artă despre omul de azi. om al so
cialismului. o artă care refuză deo
potrivă Iraționalismul, gratuitatea, 
denaturarea negativistă. culorile 
rozacee. Iată do ce uneori 
de a nu fl la modă Isl află 
în conștiința de a G sluîlt 
superioare ale unei culturi 
exerciții do care nimeni nu-sl mal 
aduce astăzi aminte.

*
*l

l
*

ți Goj-a I CAPITOL — 8; U; ÎS; 
U.15.
• Facerea lumii ; CAPITOL — 10.
• Taina Sofiei Grusko ; CENTRAL
— 9.13: 11,30; U!,«: 1S; 18,15; îaja. 
a AsiA-seară dansăm In familie : 
PATRIA - 10; 12,aa; 13; 17,45; M.W, 
FEROVIAR - 6,13; 1L30; 13,45; 18; 
18,13; M,3«, EXCELSIOR — 9,15; 
11,39; 13,43; 19; 18,15; 33,K. GLORIA
— 9; 11,13; 13.»; 15,43; 18,15; M.45,
MODERN — 6; 11.15; 13 .M; 16;
13,15; £3.30. ‘
a Doamna țl vagabondul : SCA
LA - 9; 11,15; 13jo; 13; 10,15; H),S0, 
FESTIVAL — 9; 11,15: 13.39; 16; 
18.30; M.43. ■ ■ ,
• 19 tete șl un marinar : VICTO
RIA - »; 11.15; 1SJ3: 10; 1E50; 
10.43.
• Ultimul domiciliu cunoscut : 
SAlta PALATULUI - 10 (seria de 
blloic - «021, GRIVITA — 9; 11,ÎS; 
13.3.3; l®; 18,15; N.K, MELODIA — 
9; 11.13; 13jo; ie; isj): 39.43.
• Felix șl Olllla s DRUMUL ȘA
HII - 15,38; 19.
a Toamna CheyennUar : LUCEA
FĂRUL — 9; 13JO; 1«; ISJ3, BUCU
REȘTI — 9; 13.15; 17; 30.15, FAVO
RIT - B.13; lajo; ie>is: 19,33.

p“lra 
na-.l>ailurca pierduta.: DOINA,,

p linlrereT Program de'tnme docu- 
bmenuro - 1'3.15 : TIMPURI NOL 
a Cel șaple din Teba — 16; 13; 
14, Ulseulp pentru cățel — 16: 18,11, 
Frații Marx — agenp «cereți — 
XX» : CINEMATECA (sala Union). 
e Preria 1 DUCEGI — 13,45; 18; 
30,16, AI.;HORA - 9; 11.15; 13,33; 
1B.43; 18: M.1J, FLAMURA — 9; 
11,13; 13.»; 18; 18.15: ».».
a Silvia : GIULESTT — 13J8; 18; 
M.S3.
a Love Story s LUMINA — 9; 
11.15; 13.»; 16: 18.33; 30.45.
a Puterea șl Adevărul i VRTO- 
RUL - 1X45: 19,13.
a Adio, domnule Chips 1 i BD- 
ZESSTI - 16: 19,50.
a Nu-ml place ziua de Iun! : FE
RENTARI - 15.30: 17.45: 33.

Evadare din Planeta main 
or : VOLGA — 9: 11.15: 13,53 

18.13; BL», TOMIS — 9: 
13JO: ia: la.W: M,w. 
a Mlhatl Strogoff s DACIA — 
10.43; 13,13: 15.43: 18,IB: ■ S3J3. 
a Tick... Tlek.„ Tick... s UNIREA. ............. r.

POPU-

meni 
cauza 

' Udului ..
pcnlru victorie0,
re, țărănimea, masele populare 
nu muncit cu abnegație pentru 
refacerea economiei distruse șl 
punerea el In slujba cerințelor 
războiului antifascist. Atlt documen
tele vremii, dt șl istoriografia obiec
tivă conlemjRjrană acordă o largă re
cunoaștere însemnătății deosebite pe 
care au avul-o pentru sDrșîtul războ
iului și grăbirea victoriei urmările 
favorabile ale actului de la 23 Au
gust. prăbușirea frontului hltlerlșt în 
Romănla șl. consecutiv, a întregului 
front balcanic, angajarea milita
ră a târli noastre pe fronturile 
do luptă. Pentru faptele lor do armo 
peste 160 000 de ostași șl ofițeri ro
mâni nu fost distinși cu ordine șl me
dalii sovietice șl alto mil de decora
ții cehoslovace șl ungare. So cuvine, 
de asemenea, menționat cfi. pe linia 
tradițiilor internaționaliste ale pro
letariatului nostru, nenumărațl oa- 
trloțl romănl au luptat ca partizani, 
neprecupetlndu-șl viața, pe teritoriul 
Uniunii Sovletiee. al Iugoslaviei, 
Cehoslovaciei. Franței și altor țări. 
Prin numărul eombalanlilor. amploa
rea operațiunilor militare, prin efor
turile economico, poporul român s-a 
înscris Ia Ioc de frunte între popoa
rele care au făurit epocala victorie 
antifascistă.

La’ numai rfteva luni după capitu
larea Germaniei hitlerislo a fost 
scoasă dte luptă, prin loviturile «ma
liției antihitleriste. Japonia mlllta- 
rista. principalul component nl Axei 
In Asia. La Infringorea acesteia o 
uriașă contribuție a adus ponorul 
chinez, care. Încă din 1937. s-a ridicat 
eroic la lupta împotriva agresiunii 
mllltarlștllor lanoncz!. precum sl no- 
poarele coreean, vietnamez, alte 
popoare ale Asiei de eud-est.

Sărbătorind Ziua Independentei. 
Ziua Victorie! șl Ziua eroilor, po
porul român cinstește memoria fiilor 
patriei — revoluționari, uatrioll. os
tași. luptători din Rezistență -- care 
s-au jertfit pentru împlinirea idealu
rilor de Independenta 0 tftril. pentru 
cauza libertății popoarelor. Omagiul 
său fierbinte, pătruns de o veșnică 
recunoștință, se Îndreaptă către Uni
unea Sovietică $1 glorioasele sale ar
mate. care șl-au adus contribuția lor 
de stage la eliberarea României de 
sub jugul fascist, către ostașii celor
lalte țări din’ coaliția antJhjllerlită, 
către toți combatanțU șl pătrioțil rare 
au luptat neînfricat pentru liberia te, 

w,.
™nutad-lrailmile'rfrălie! de arme"ro-’nV'sfti fie 1 
■■tmânn-rrtusevdto 1877. au dmenlat cir ' .'tatr-un

e> Vii do dragoste i MOȘrtoB 
15,»; io.
o Marea dragoste i ARTA — 15.30; 
17.43: S3.
o Tatu eu de-« slin s VÎTAN — 
13,M: 18: te. ta.
• Locotenentul Rullltt : ClliN- 
GASI — 13.31; 10: 20.1B.
• Waterloo s FLACARA — 18: U.

t v

>ci r,
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PRO GRAMUL I

8.CO Deschiderea emisiunii de di
mineață ■ Telex,

8,03 Teleșcoata n Biologie (anul 
ni liceul. Televiziune școlară 
integrata. Fiziologia drcula- 
țlel ta arborele circulator. 
Prezintă prof. Mlrela Alexen- 
co « Literatura rom fină : 
Momentul .Junimea" ta dez
voltarea Litcralurll rouitoe.

8.33 Cura de limba ruta — Lec
ția a U-a.

10,33 Kx-Torra T2.
10,33 Căminul (reluare).
11,40 Film serial : „Patru tandiIșU 

șl un cline" (XHt) — reluare.
13J3 TelejumaL
18,30 — 17.M Curs de limba france

ză. lecția a 14-a — reluare.
1T,SȘ.Deschld.crea emisiunii - da, 

, ' dii^ămlază. Cum vorbim.
£-• li;« Steaua ‘Rotară - CabineV dS 
n:‘ * -hrientafe școlară șl profesio-1 
>^î S tmafiE." Hcdala, farnllln și 'pro^' 

festa aleasă.
1B.1B Universitatea TV.
îe.CO Vedete ale muzicii ușoare 

Ilelone Vondrackova șl Enri 
' ‘ M a cla s.

19.M 1M1 de seri : Bole’s șl Lolek 
— „Aventură marină".

19,89 TelejumaL
10.10 „® Mal" — film documentar. 

Redactor : Toma Popescu.
' M.33 „Eroi au fost, eroi slnt

1 tacă..." — emisiune de dntece 
șl versuri

89,45 Seară do teatru. Premieră 
TV : „Agent dublu" do ștefan 
Berdu.

E3.CS Teii '

il

slngele vărsat In comun prietenia ro
mâno—sovietică, prietenie care în 
anii postbelici a fost ridicată pe o 
ircapiă superioară, concrctlzînilu-se 
Iu relațiile de alianță și colaborare 
frățească In continuă dezvoltare din
tre cele două țări și popoare.

Epocala victorie a popoarelor asu
pra fascismului a avut uriașe con
secințe asupra dezvoltării sociai- 
polltlce postbelice, a cărei ca
racteristică fundamentală este creș
terea continua a forțelor păcii, 
soclallsmalul șl progresului. Succe
sele țărilor socialiste In făurirea noii, 
orîndulrj și sporirea roiului lor In 
viața internațională ; amploarea lup
telor close 1 muncitoare. In frunte cu 
partidele comunisto : afirmarea tine
relor stole apărute pe ruinele Impe
riilor coloniale : activizarea a zeci do 
popoare care militează pentru apăra
rea Independenței și suveranității na
ționale ; acțiunea unor forțe sociale 
democratice și progresiste tot mal 
targi interesate in destindere, înțele
gere și colaborare Intre state deter
mina permanent deplasări 1n rapor
tul mondial de forțe In direcția pro
movării aspirațiilor majore ale ome
nirii contemporane. Tocmai sub In- 
rlurircn acestor forte In viata Inter
naționala se desfășoară procese po

Premiile asociațiilor de scriitori 
din țara

Juriile pentru decernarea premii
lor pa anul 1571 ale Asociațiilor do 
scriitori din Brașov. Cluj. Iași. Tg. 
Mureș. Timișoara, întrunite recent In 
ședință de lucru, după ce au supus 
dezbaterii cele mal valoroase lucrări 
literare aflate In atenția lor. potri
vit criteriilor regulamentului in vi
goare. au hoiărît prin vot secret să 
acorde următoarele premii :

Asociația scriitorilor din Brasov : 
Marin Preda pentru ..Imposibila în
toarcere" (publicistică) si Volcu Bu- 
gariu pentru* . „Incursiuni in litera-

. Asociația scriitorilor din laș! : 
Radu’CAmecI pentru „Clntlnd din- 
tr-un arbore0 (versuri) și Mlhal Ur- 
sachl pentru „Mlsss soiemnls" (ver
suri).

Asociația scriitorilor din Tg. Mu
reș : Farkas Arpad pentru „Cercul 
plopilor" (versuri) si Veress Daniel 
pentru „Peregrinări" (eseuri), am
bele In limba maghiară.

Asociația scriitorilor din Timișoa
ra : Alexandru Deal pentru „Lașii0 
(roman) șl Damian Ureche pentru 
„Elegie cu Francesca da Rlmlni" 
(versuri).

Premiile au fost inmînate de că
tre președinții juriilor respective cu 
prilejul adunărilor generale ale aso
ciațiilor. convocate pentru a-sl alege 
delegații la apropiata Conferință na- j' 
țională a scriitorilor din Republica 
Sodollstâ România.Valeria RAPEANU

curajul 
răsplata 
telurile 

nual

- 1BJ3: te: S3.15.
o Pentru ca se labese :
Lar - 13.M: 18: ra.ts.

Mary Poppins i URA — 13.38; 
IS.13, MIORIȚA - 9: ILK): 14; 1B.SL 
a Poloneza de Ogtilnskl : MUNCA
— is: is: sa.
• Micul Bclldator : PACEA 
11; 19.

Teiegiob : Bmo. Reportaj de 
Dumitru Cucu șl loxlf Ullcrcr. 

U.40 „îl de ore".

PUOGnAMULn

M.OT Luminile rampei. Tineri In
terpreta Violonistul Ștefan 
Rodascu — elev al Liceului 
de muzică nr. 1 din BucureșiL 
te pian Itodlca Glrovcami- 
Eugen.

ai.tc Telecinemateca pentru cosii 
șl tineret „Povestea mlcuiul 
cocoșat". Regla : Wolfgang 
gteudte.

fl.JO Agenda.
31.10 Telex tehnlco-ștllnUHc.

Dicționar muztcaî-dlstractlv 
(reluare).

tura de azi" (critică). «
Asociația scriitorilor' din Cluj: 

Nieotae Prellpceann pentru ..13 Ilu
zii" (versuri). Virgil Ardeleana pen
tru „A uri. a' lub!" (critică). Kantor 
Lajos șl I.nns; Gusztav pentru „Lite
ratura maghiară din România 1£M9— 
1070° (istoric literară) șl Panek ZoI- 
tan pentru „Ochi de panteră0 (nu
vele). ambele In limba maghiară.

aftam Intr-un ou-, 
pe linia UI. ta in- 
d'.n'.re Calea Du- 
!-to®eaua Drlfitor. 

______  văd prin geam un 
bărbat caro trecea strada. 
Am strigat la șofer să o- 
preaxcă. A frinul. Dar era 
Ktlrzlu. Mașina a mal 

itat dțlva metri șl l-a 
lovit In plin — declară Ma
ria Popescu (Bd. Ion Șulea 
40), martorii oeulară la a- 
ce«t accident tragic.

— Circulam normal, cu 
20—23 km pe orii — 
explică șoferul Gh. Gheor- 
ghițfl. Clnd a apărut pieto
nul. am frlnat ; dar nu 
l-om putut feri din cauză 
că pe jos era mlzgă.

...Așa e-a produs unul din 
numeroasele accidente de 
circulație caro au loc ta 
trecerile de pietoni. Putea 
fl evitat 7

— Fără îndoială — a- 
firmă categoric maiorul 
N. Coslacbe de In secto
rul 4 miliție din Capitală. 
Nu călătorul din mașină a- 
vep obligația să-l avertize
ze pe șofer. El singur tre
buia nă evalueze la timp 
situația, să reducă viteza 
plnă ta limita evitării ori
cărui'pericol. ața cum II o- 
bllgă legea.

— Știu că trebuia să re
duc viteza șl nm frinnt dt 
am putut — ®e scuzâ con-

tobuz do 
torsecția 
deșii șl 
Deodată

ipărut pleio- 
it; dar nu

i,

direcția comunei Cățelu. 
Clnd a ajuns la intereecția 
cu sir. Matei Ambrozie n-a 
redus viteza șl a lovit-o 
Spe L. G. caro traversa 

marcat. Dcznodămln- 
tul arestul occident a fost, 
de asemenea, tragic... Dra
ga Panalt, Gh. Monoic, Vn- 
sile Serafim. Nicolae Dul
gheru. Constantin Vulpes- 
cu. Cornel Bordelnnu, Gh. 
Chiprtade și alții alnt nu
mai dțlva dlnlre șoferii 
profesioniști ■ șl amator! 
care — încâlcind reguli 
bine stabilite, drcullnd cu 
viteză nepermtaă ta Inter
secții. peste trecerile de 
pțetonl — au adus doliu 
și suferințe In multe caso.

— Fenomenul accidente
lor ta trecerile de pietoni 
s-a amplificat In ultimul 
timp — precizează tovarăș 
sul locot. colonel de miliție 
Petre Vilașn, de ta I.M.M.Bi 
Frecvența lor — ca să ne 
referim ta trim. I 1972 — 
este mal mare dedt In pe
rioada corespunzătoare a a- 
nuiul trecut.

Faptele slnt dc o excep- 
țlonalâ gravitate. Să fii lo
vit' pe locul rezervat pentru; 
trecere este ca oi cum au-; 
tovehtculelc e-ar urca «pe . 
trotuar ca să vineze pie
tonii sau. prin analogie, ca 
și cum ai ti atacat — In 
mod huliganic — In propria

pune In mod automat re
ducerea vitezei.

De ce a scăzut gradul de 
siguranță ta trecerile de 
drum marcate 7

Să însoțim ia drum, pen
tru a răspunde in aceste 
întrebări, o echipă de con
trol a circulației.

.Dimineață, oră de traRc

guL M-a supărat am vrut 
să văd c.ine-i și l-am depă
șit Dar am experiență, nu 
fnc accidente (Iile Georges
cu, șofer pe o autogunoie
ră I.S.B.).

— Nu-mi funcționează 
kilometrajul. Dar nu obiș
nuiesc să depășesc viteza 
legală 1 (Constantin Volcu,

narea In mintea 
a credinței că atunci 
ești grăbit poți să 
după ( ‘ _____
prlilc ' ’

ia constatările pe care 
poalo înregistra miliția 
(multe nu se înregistrează 
Intruclt nu pohte exista 
cite un milițian ia flecare 
colț de stradă !)( ci și la

‘ __ ‘ j ce
tățean — in calitate dc pie
ton — le faco aproape zil
nic.

unora 
dnd

,,------„ circuli
după cum iți dictează pro
priile interese. Acești con
ducători auto, care dumt- vy,,i uv bueimh a ș
nică pe șosele publiee l:ia- acelea pe care fiecare
intează cu viteza melcului, 
încurci sta circutațla, In 
București, dnd InUrate ta

J5

formă vehiculele In peri
col pubije.

Fără îndoială. fiecare re
gulă do circulație este im
portantă șl trebuie respec
tată. Dar este o deosebire 
Înțre a parca 1a loc interzis 
■- situație care, de aceme- 
nea, poate favoriza un acci
dent — și a trece cu viteză 
peste locurile rezervate pie
tonilor. După opinia noas
tră ®o cere din partea orga
nelor de ordine o concen
trare a eforturilor spre de
pistarea șl sancționarea a- 
cetar abateri care sa pot 
solda adeseori — așa cum 
mi văzul — cu urmări 
dintre cele mal grave.

Am urmărit mai multe zi
le felul cum se desfășoară 
circulația in dtovn Intcrscc-

ducătonil auto. Dar ce fo- tn curte sau rasă. Or. ore- 
los 1 Pietonul era grăbit șl vederile Regulamentului de 
neatent.

Rezultatul 7 Accidentatul 
M. H. a murit In timpul 
transportului la spital. Iar 
șoferul Gh. Gheorghiță va 
compare acum In fața te
ntantei de judecata.

Este singurul accident de 
acest tel 7 Nicidecum ! Șe
ful de garaj C. TudoT Dori 
— rețineți, șef de garaj, om 
care trebuie să se ocupe șl 
de educarea altor șoferi — 
conducea autoturismul ' 4 B 
1227 pe Bd. Ion Șulea ta

circulație precizează dar : 
„Depășirea este Interzisă în 
Intersecții eu circulație ne
dirijată" (ort. 33), tar șo
ferii sint obligați : re
ducă viteza plnă la limita 
evitării oricărui pericol — 
la Intersecțiile eu circula
ție nedirijată" (art. M). 
După cum se vede, legea’ 
nici nu condiționează pre
zența omului pe marcaj, 
consideri nd că. In aceste; 
puncte, el poate eă npară 
ocldnd și da aceea sa .lm-

intens pe Bd. Ion Șutea din 
Capitală. „De ce n-ațl'dat 
prioritate pietonilor 7 Dc ce 
ați depășit autobuzul la 
trecerea de pietoni 7 Do ca 
n-ați respectat viteza lega
lă ?" — sint întrebări pe 
care lucrătorii de miliție le 
repetă de nenumărate orL

— Am avut o pană. Eram 
In Intirzlere și m-am gră
bit Eu circul Insă atent.. 
(Ion Oclieană, electrician. 
Intrarea Ion Șulea nr. 4).

— Recunosc, am depășit 
viteza legală. Aici este zo
nă de restricție. N-am vă
zut indicatorul (Ghlca Pa- 
naîțolu. revizor contabil la 
serele Popeștl-Leordenl).

— N-am știut că aici 
este trecere de pietoni 
(Constanta Lărircseu, cas
nică. locuiește In același 
cartier).

— Ml-a tăiat calea cole-

un autocamionșofer pe 
LT.B.)

— Eu mă uit do la dis
tanți Am văzut că nu tre
ce nimeni pe marcaj șl am 
accelerat (Vasile Anton din 
Pitești).

Am tnal putea cita o du
zină de cazuri, dar scuzele pe 
încep sâ semene inire ele 
ca două picături de apă : 
„Am fost grăbit". „N-am vă
zut Indicatorul0, „îmi pare 
rău", „Nu știam0. Ceea ce 
nl s-a părut mal curios, 
mal alarmant, e faptul că 
toți conducătorii auto, o- 
prlțl in acea dimineață, 
erau convinși că au mers 
„atent", că nu au pus In 
„pericol viața nimănui". Ce 
demonstrează toate aceste 
răspunsuri 7 Nu este vor- . 
ba doar de Iresponsabilitate, 
cum s-ar putea răspunde 
fără ezitare, ci de tarădăd-

serviciu, eo grăbesc, accele
rează șl dau buzna peste 
pietoni.’

în mod obișnuit, respec
tivii „ași" al volanului, dnd 
sini opriți pcnlru Încălca
rea flagrantă a prevederi
lor legale, slnt sancționați 
. loc. Celor mai mulți din
tre el II se Interzice să mal 
urce ta volan o lună sau 
două. / ■ ■■

Ne-a Interesat să aflăm 
citi conducători auto au fost 
sancționați cu suspendarea 
permiselor. Statisticile or
ganelor de circulație din 
Capitală sini precisa : nu
mai In primul trimestru —. 
210. E mult 7 E puțin ? Nu 
din această cifră trebuie 
trasa concluziile, ci din 
frecvența mare a abateri
le»: do la regulile de circu
lație pe drumurile publice. 
Nu ne referim aid numai

Dacă luăm In considerare 
numărul mare de accidente 
săvlrșile la trecerile de pie
toni șl faptul că In evoluția 
lor ®e înregistrează o dina
mică cresdndă ajungem la 
concluzia că — cu tot numă
rul mare de sancțiuni apli
cate — nu toll „zmeii" vo
lanului slnt aduși la ordlno. 
Acolo undo nu dă rezultate 
nici munca dc educare, nici 
explicarea necesității de a 
respecta cu rigurozitate nor
mele de siguranță a circu
lației trebuie să Intervină 
cu mai multă promptitudi
ne. cu mal multă severi
tate, agenții de circulație, 
apellnd la toate 
ce se Impun : de la admo
nestarea pe loc pentru nba- 
lerl ușoare, plnă Ia suspen
darea permisului dc condu
cere pentru cel care trans-

arată că atunci cînd cocidu- 
cătoril auto slnt vinovați de 
comiterea accidentelor, in 
rindul cauzelor jm primul 
loc se situează depășirile de 
viteză, Iar pe a! doilea loc 
neacordarea prlorllâili pie
tonilor.

După cum se știe, asigu
rarea unor dotări rutiere 
corespunzătoare este de 
natură să creeze condiții 
mal bune pentru desfășu
rarea (drculațlel și redu
cerea accidentelor. Specia
liștii sint do părere că, In 
Capitală, cu toate măsurile 
luate, exista Încă puține 
intersecții cu trecerile de 
pietoni dirijate de sema
foare electrice, cu sau ffiră 
funcționare automata. Pe 

-------------------  _ —j-- de altă parte, multe din ele 
ții cu trafic intens : Piața nu sint bine întreținute «au
victoriei Monumentul A- — din cauza diverselor lu—
vi,sforilor. Piața Chibrit. 
Cea mal mare parte a pie
tonilor (există desigur șl 
excepții) traversau Intensec- 
țiile respect!™! culorile «e- 
maforalui, dar multa din 
vehicule — o dată scăpate 
dlntr-o I ' 
trund In următoarea

Intersecție — pă- 
următoarea fără a 

mai urmări atent culoarea, 
fără a acorda prioritatea 
cuvenita cetățeanului. „Slnt 
conducători auto care na 
fugăresc de parcă am fl 
niște iepuri" — ne spunea 
un cetățean scăpat doar cu 
spaima ta traversarea Bd. 
Ana Ipătescu (intersecția cu 
Piața Victoriei) Multe din 
„Isprăvile0 unor astfel de 
șoferi ea petreceau chiar 
sub privirile agenților.de 
circulația N-am văzul nlcj 
un șofer oprit, avertizai «au 
sancționat (?). Insistăm asu
pra acestor fapte. Intruclt 

măsurile statisticile arata că. In Ca
pitală. din totalul acekten- 
tetor soldate cu pierderi de 
vieți — 83 la suta din vic
time sini pieton! (!). tar din 
rindul celor răniți — 83 
ta gută. Aceeași otaltallcă

— din cauza diverselor lu- 
. crări edilitare — slnt scoa
se din uz. (La întretăie
rea Dd. Coșbuc cu Calea 
Raliovcl șl Șoa. Viilor, de 
plldâ, semafoarele nu func
ționează de dnd luni). E- 
fortul organelor de resort 
ale munidpalltățll pentru 
a sistematiza, dota șl între
ține amenajările rutiere se 
cere, fără Îndoială, Inten
sificat.

Circulația rutieră va cu
noaște, in continuare, o pu
ternică dezvoltare. Acestui 
fenomen trebuie să i se 
răspundă prlntr-o intensi
ficare. ce! puțin egală, a 
eforturilor îndreptate spre 

■reducerea ncddentulul ru
tier și eliminarea Iul totală 
pe trecerile de pietoni. Slnt 
mulți factori care pot con
tribui la accs! proces com
plex. dar. In primul rind. 
trebuie să se acționeze prin 
aplicarea cu consecvență șl 
fermitate a prevederilor 
legii.

Al. PLA1EȘU
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naționale europene pentru UNESCO
"I

(Agerpres)

lut o
U.R.S.S; sl Nairobi. William Koskel (Kenva) n 
» raciss a stabilit cea mal bună ncrforinanll

vrem ea

• ATLETISM. — Cu DrUelul nnu! 
concura atletic care a avut loc la

mare. Iar volumul 
ducțlel Industrial

La Galeriile de artă ale Muzeului 
Județean din Piatra Neamț a fost 
deschisă o expoziție do artă grafică 
macedoneană. In cadrul căreia slnt

(ființează 

SS5 X S3.

. . <4 .. .Ukwin; • tiinazfi ni l:irhn>m»e!n->d It AC.Ill .«i

j
Ii!

fotbalul nostru n intrat In 
..marelui meci’ I Dutnlnl-

prezentatlve ale Ungariei șl Româ
niei. hotăritoare pentru calificarea 
uneia său alteia dintre ele In scml-

părerea păcii șl -Comitetul foștilor” 
luptător^ anllfăscȘ-șd din Romănta'.auJ 
trimis telegrame-'d^ felicitări organles 
zallilor similare din Republica So
cialistă Cehoslovaca.

Excelență Sale
Domnului GIOVANNI LEONE

Președintele Republicii tlalicna

li ■

LA 14 MAI, PE STADIONUL „23 AUGUST**

întrenrlmlcrca de L-ansoortari ae
riene române „TAROM" anunță că 
de ta 1 Iunie a.c. so Infllntea: " 
cursele directe București Oior

l

SCINTEIA - marți 9

Aciînc mișcat de vestea catastrofei aeriene care a avut loc în Sl- 
cîlla șl care a provocat numeroase pierderi de vieți omenești, exprim 
Excelenței Voastre șl famllUlpr îndoliate profunda noastră compasiune 
și cele mai sincere condoleanțe.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele CmuUitdui de Stat 
al Republicii Socialisto România

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Frejedtoielo Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Mulțumesc sincer Excelențe] Voastre șl Consiliului de Stat pentru 
amabilele dv. felicitări trimise cu ocazia zilei melc d© naștere șl vă 
transmit, la rinduî meu, cele ma! bune urări.

HIROHITO

Președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 

NICOLAE CEAUȘESCU
Părăsind frumoasa dumneavoastră țară, mulțumesc Încă o da’ă Ex

celenței Voastre pentru ospitalitatea cordială șl prilejul de a face un 
schimb de vederi deschis șl sincer.

GOLDA MEIR

Președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 

ION GHEORGHE MAURER
TMntoreîndu-mă la Ierusalim, vft transmit dumneavoastră șl doam

ne! Maurer sincerele noastre mulțumiri pentru calda dumneavoastră 
ospitalitate. Am apreciat mult spiritul deschis șl cordialitatea convor
birilor noastre. Vft așteptam !n viitorul apropiat

GOLDA MEIR

In legătură cu apropiata vizită a delegației de partid și qaver-

nameataie a R. D. German» in fora noastrâ

în legătură cu apropiata vizită In 
Republica Socialistă România a dele
gației de partid șl guvernamentale a 
R. D. Germane, ambasadorul acestei 
țări la București, dr. I-tans Voss, a 
organizat, luni dimineața, o confe
rință de presă. Au luat parte redac
tori șefi și redactori ai nrescl centra
le și el unor publicații periodice, re
prezentanți aj conducerii RadioSele- 
vtziunll române, funcționari superiori

dln Ministerul Afacerilor Externe. 
Ambasadorul R. D. Germane n vorbit 
celor prezenți de.-pre Importanța vi
zitei pentru continua întărire a rela
țiilor de prietenie dintre țările el po
poarele noastre, a înfățișat aspectele 
principale ale politicii interne și ex
terne a Republicii Democrate Ger
mane șl a răspuns apoi ta întrebările 
ziariștilor.

(Agerpres)

Â‘ S-TTTSS L LBj- WW „1.;
■i;Ai ‘Uj-StaîJjid ai' j..7 I ii bocit .fiUOlL.i

Induslriel construcțiilor de mașini, 
de funcționari superiori din Minis
terul Afacerilor Extemo si Ministe
rul Comerțului Exterior.

în aceeași seară, delegația a avut 
o Întrevedere cu Ion Pătan. vlce- 

__ _ __ _ președinte al Consiliului de Miniștri, 
jportul OtopenL de Ion Pățan. ministrul comerțului exterior, 
ipresedlnle al Consiliului de Ml- La sosirea pe aeroport sl la con-

Lunl seara a sosit in Caollaîă o 
delegație economică guvernamentală 
a Republici! Peru condusă de gene
ralul Jos fi Graham Hurtado. • pre
ședintele Comitetului de asesori al 
președintelui Republicii.

Delegația a fost fntlmplnată, pe 
aeroportul OtopenL de Ion. Păta- ---- -------- ------ -------
vicepreședinte nl Consiliului de Ml- La sosirea pe aeroport sl la con- 
nlștri. ministrul comerțului exterior, vorbire a participat Mariano Paga- 
lon Mlneu. adlunct al ministrului dor Puente, ambasadorul Republicii
minelor, petrolului șl geologiei. Nt- Peru la București.
coins Cocoș, adjunct al ministrului (Agerpres)

cea de-a 6-a zl a lucrărilor 
Conferinței regionale n comisiilor 
naționale europene oentre UNESCO 
a avut toc, sub i reședlnțlo prof. dr. 
Mlhnea Gheorgh'u. prim vlcopre- 
ședințe al Institutului român pen
tru relații culturale cu străină
tatea, o masă rotondă cu tema : , 
„Cartea, tineretul șl înțelegerea In
ternațională"

în cuvlntul lor. partlcîpanțll Ia 
dezbateri și-au exprimat satisfacția 
pentru Inițiativa Comisiei naționale 
române pentru UNESCO de a H

ftlăterea națională.
Tn zilele de 5—0 mal. la Giurgiu șl claitale dezvoltate. Conducătorii de-

Rusc a avut loc o intRnire oriei©- legațiilor s-au Informat reciproc dea-
nenscă intre o delegație a Consiliului- - . .. _ . —_
Central al Uniunii Generale a Slndl- 
cntalo- din România șl o delegație a 
Consiliului Centra! al Sindicatelor din 
Bulgaria.

în cadru! convorbirilor, tovarășii 
Virgil Trofln. președintele Consiliu
lui Centra) al U.G.S.R., șl Kostadln 
Ghiaurov, prețedtatele Consiliului 
Central nl Sindicatelor din Bulgaria, 
au Informat pe reprezentanții sin
dicatelor din cele două țări despre 
ocUvIlatea și succesele doblndlte de 
oamenii muncii din Romănla In În
făptuirea programului de constralro 
a societății socialiste multilateral 
dezvoltate, despre succesele obținute 
de oamenii muncii bulgari în înfăp
tuirea programului Partidului Comu
nist Bulgar de Murire a societății so-

pro sarcinile care revin slpdlcatelor 
în lumina hotărtrllor congreselor 
■sindicale din cele două țări.

Cele două părți au constatat cu sa
tisfacție că legăturile de prietenie 
frățească dintre oamenii mundl din 
Republica Socialistă România și Re
publica Populară Bulgaria se dezvol
tă continuu șl au reafirmat hotărî rea 
lor de a lărgi șl aprofunda această 
colaborare. în legăturii cu aceasta, a 
fost completat pionul anual de co
laborare șl de schimb de experiență 
existent

De Momenea. cele două delegații 
au făcut un util schimb de păreri 
In legătură cu unele probleme ale 
mișcări! sindicale Internaționale.

(Agerpres)

Poporul cehoslovac sărbătorește 
astăzi Împlinirea a 27 de ani de 
la eliberarea patriei șale do sub 
iuaul fascist — eveniment de c?a 
mai mare însemnătate în ta'.nrta 
Cehoslovaciei. Esto stint că Ceho
slovacia a fost una din primele 
victime ale agresiunii hltlerlste. 
Dar Datrtotli cehoslovaci, sub con
ducerea comuniștilor, au ooua o 
dirză rezistență cotropitorilor fas
ciști. Victoriile Armatei sovietice

ferit© domenii de activitate, ca sl 
relațiile ne tărlm cultural, contri
buie ta mai buna cunoaștere și a- 
nroplere Intre oopoarele noastre, la 

.... T" t 
romfino-cehotlovac a deschis pers
pective largi pentru dezvoltarea 
continuă n colaborării dintre po- 

■ ----- - pentru conlucrarea
_________ si 

securității In Europa sl fn lume. 
Foctonil esențial al dezvoltării 

continue a colaborării frățești ro-

apărut întreprinderi șl ramuri In
dustriale noi. s-au realizat progre
sa ta Industrializarea Slovaciei.
Producția agricolă n sporii Reali- nroplere Intre popoarele noastre, ta
zări remarcabile s-au obtlnut fn întărirea prietenie! tor. Noul tratat
dezvoltarea științei șl culturii. A 
crescut nivelul de trai al celor ce 
muncesc de la orașe! șl sate. în __ ____ ,, ,,,
prezent, oamenii munci! din tara poarele noastre, pentru eonlucr
prietenă fsi concentrează ©forturile lor fn direcția întăririi păcii
fn direcția înfăptuirii hotărîrilor 

------ _____________ —------ colul de-al Xrv-lca Congres al
pe frontul antihitlerist nu sllmu- P.C.C. Realizările obținute fn dez- ____ _____ _________ ______
lat puternic lupta neînfricată a voltarea economică, fn anul 1971. măno-cehoriovncc 11 constituie le-

Tovarășul Manea Mănescii a primit 
pe președintele Academiei Naționale 

de Științe a S.U.A.
științifice dintre Academia Republicii 
Socialiste România și .Academia Na
țională de Silințe a S.U.A.

A participat acad. Mlron Nicoles- 
cu. președintele Academie! Republi
cii Socialiste România.

Primirea s-0 desfășurat intr-o at
mosferă cordială.

Luni Ia amiază, tovarășul Manea 
Mănerâu vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat, a primit ne dl. Philip 
Handler, președintele Academiei Na
ționale" de Silințe a S.U.A.. eare se 
află In vizită In tara noastră.

în cadrul convorbirii avute au fost 
abordate probleme ale colaborării

Primire la C. C. al P. C. R
Luni după-amlază. tovarășul Ște

fan Andrei, secreta.- al Comlteluliri 
Central al Partidului Comunist ._____ __ _ ______ ______ ,
Romfin. a primit dotegatta d© me:n- tar© și schimb de experiență,
bri nl Partidului Comunist din Aun- Discuția care a avut toc cu 
triat muncitori !a Uzinele siderur
gica „Donr.uwltz”. condusă do tova-

■---■ ■ |.'r

rflșul Karl Russheim. membru ol C.C. 
Bl P. C. din Austria, care se află 
In tara noastră In vizita do documen-

I huruita care a avut loc eu acest 
prilej s-a desfășurat Intr-o atmos
feră caldă, tovărășească.

ai Partidului Comunist din Cuba
Luni după-amtază a sosit In Ca

pitală o delegație de activiști al 
Partidului Comunist din Cuba care, 
la Invitația C.C. al P.C.R.. va fac© 
o vizită Pentru firhlmb de experiență 
In tara noastră. Delegația este for
mată din Cristobal Ramos Dtaz-Ga- 
tazo. res-non'tobițul Comisiei de con
sum sl deservire n oooulnHel a CC. 
nl P.C din Cuba, șl Vlvlnri F. Colla 
Puente, secretar al Comitetului oro-

vlnctal PLnar de! Rto al Partidului 
Comunist din Cuba.

La sosire, pe aeroportul OtonenL 
oaspeții nu fost salutați de Ion SL 
Ion. vicepreședinte al Consiliului 
Economie, de activiști de partid.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ambasade! Republicii Cuba la Bucu
rești.

(Agerpres)

...--------- -------- ----- ^u;?;CiCC-

.tupază cu. lurborcaclonil B.A:C.-lll-:șl 
turboproputeora! AN-24. plecarea a- 
vind loc luni dimineața, lor înapo
ierea in aceeași zl. ța amiază.

(Aaernres)

giturlle de prietenie sl solidaritate 
planului dintre P C.R. șl P.C.C.. legături 
" " lec- care se dezvoltă prin Intensificarea

forțelor patriotice cehoslovaca constituie premise favorabile oen- 
nentru eliberare națională sl so- Ini realizarea sarcinilor planul
.... — s. . 1973; a] cărui oble.,^.

tiv central fl reprezintă aport rea schimburilor de experiență, a con- 
eficlentei activității economice. tartelor șl vizitelor reciproce ala
.Urmărind cu profundă simpatie ■’■■ *«’■!« «1 »it™- »-

activitatea constructivă desfășu
rată de popoarele, ceh si «slavac. 
oameni! muncii din România ea
bucură sincer de realizările se
care acestea le obțin In dezvolta
rea continuă n Cehoslovaciei 
calea vieții noi, socialiste.

în anii construcției socialiste, 
relațiile de prietenie șl colaborat© 
dintre popoarele român si ceho
slovac s-au ridicat pe o :re.T.)'ă 
nouă, au căpătat no! dimensiuni An 
de an nu crescut sl s-au diversifi
cat schimburile de mărfuri care au 
o pondere însemnată In relațiile e- 
conomlce externe ale ambelor țări. 
Rezultate pozitive g-au Înregistrat 
fn domeniul cooperării fn produc
ție și nl colaborării tohnico-slilntl- 
fice. Vizitele de special Iști din dl-

ctalfi. luptă care a culminat cu cln-lnnl 1071—: 
răscoala națională slovacă din au
gust 1944 sl eu Insurecția p-agheză 
din mal 1045. Alături de armatele 
Uniunii Sovietice, de detasamen<e- 
le de partizani cehi si slovaci, no 
nămlntul Cehoslovacie! a luptat ar
mata română. care a adus o Im
portantă contribuție la eliberarea 
tării prietene : slngele a mii șl mii 
de nstasl romfinl. căatțl eroic pa 
cîmourile de luptă, a cimentat cen
tra totdeauna vechile legături de 
prietenie dintre noporul român sl 
poporul cehoslovac.

în perioada care a trecut de ta e- 
llberare. oamenii munci! cehi șl 
slovaci sub conducerea Parti
dului Comunist din Cehoslova
cia. au înfăptuit profunde trans
formări !n viata soctal-oolillcil 
a țării. tn ani! puterii populare 
au fost extinse sl modernizat© ca
pacitățile industriale existenta, au

delegațiilor de nărtld șl altor or
ganizații obștești. O deosebită în
semnătate pentru dezvoltarea a- 
cestor legături prietenești au avut 
lnlllnlrlle sl convorbirile dintre to
varășul Nlcotae Ccaușescu șl tova- 

&î rășll Gustav Hiîsak șl Ludvlk
. Svoboda care au evidențiat hotă

rî rea comună de a ee adinei. In 
continuare, prietenia șl colaborarea 
multilaterală dintre partidei© șl 
statele noastre, fn Interesul ambe
lor popoare, al cauzei generale a 
socialismului ?i păcii. >

Cu nrllelul celei de-a 27-a ani
versări a eliberării Cehoslovaciei 
de sub jugul fascist poporul ro
mân transmite popoarelor ceh șl 
slovac un călduros salut sl ura
rea da a obține noi succese in 
munca pentru progresul si înflo
rirea patriei tor socialiste.

TELEGRAME
Președintele Marii Adunări Națio

nale a Republicii Socialiste România, 
Ștefan Voltec, a adresat o telegramă 
de felicitare președintelui Adunării 
Federale a Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Alois Indra, cu prilejul 
celei de-a XXVH-a aniversări a eli
berării Cehoslovaciei de sub Jugul 
fascist.

*
Cu ocazia celei de-a XXVH-a ani

versări a eliberării Cehoslovaciei do 
sub jugul fascist, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialiste 
România, Coraelîu Mănescu. a adre
sat ministrului afacerilor externe al 
Republicii Socialiste Cehoslovace, 
Bohuslnv Chnoupelr, o telegramă de 
felicitare.

Cehoslovace,

•*■
Cu prilejul celei de-a XXVH-a a- 

nlverrâri n eliberării Cehoslovaciei. 
Consiliul Central ai Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România. Comite
tul Central al Uniunii Tineretului 
Comlinlst, Consiliu! Național al Fe
meilor, Comitetul noțlonn! pentru a-

Punct de cotitură tn 
Istoria popoarelor ceh 
șl slovac, B m™ 
marcat începutul,, marț

ian re ce au avut loc In 
■patria tor. al remarca
bilelor «succese, dobln- 
dlte sub conducerpa 
Partidului Comunist din 
Cehoslovacia, pe ca
lea construcției socia
liste.

Evoluția 
ascendentă a târli 
găsește o semnificativă 
Ilustrare in realizările 
doblndJț© oo tfirimul in
dustriei. Recent. In 
Slovacia, ta Combinatul 
siderurgic din Podbre- 
zov a avut toc inaugu
rarea festivă a urtol mo-

Datele statistice ofl- ____ ... ...
claie arată că pentru această cale spre ferlcl-

mal 1945 a dezvoltarea economiei re a popoarelor slovac
. ’ I- naționale nu fost atee- șl ceh a. fost deschisă sl

lor transformări înnoi- Sale In ’ anii puterii ’—•-“■■- --
populare fonduri im’

Național Slovac —

economică

crărilo se disting prlntr-toi tematică: ' 
actuală, crin frumusețea nâleîel colo- 
rlstlce. orecum șt Drintr-un stil ele
gant al artiștilor macedoneni. (Agerprex)

♦ SPORT • SPORT .« SPORT « SPORT « SPORT « SPORT

I

RECORDMANI MONDIALI
Șl CAMPIONI OLIMPICI —

LA ^EUROPENELE" 
DE HALTERE 

DE LA CONSTANȚA

derne uzlne-de țevi siib- 
Jlrl. SecțHleref. vor pro
duce^ anual 'jrafta "15.W0 
de: tone-de profile, rnjcl 
șl foarte riild. car© vor 
acoperi cerințele actua
le ale Industriei națio
nale de mecanică fină 
și. In același timp, vor 
crea importante dispo
nibilități pentru export. 
Tot recent. In presă s-a

8Î ceh a fost dichisi sl 
prin jertfa miilor de 
fii dragi ol poporului 
român, cărora Ie vom 
purta o neșiearsă amla-

Rezultațele mundl 
pline de abnegație des
fășurate de popoarele 
Cehoslovaciei stat ilus
trate do drumul par
curs ta anH nuferii 
poputare de economia . 
țării. In ansamblu. în ■ 
comparație cu anul 
Ifiitl. venitul național 
este astăzi de 4 ori mal 

pro- ' 
ie a 

sporit de 7 ort S-au 
.saezvbliflt tfca orecădaWW 
-_______ de baz5>r_‘

organizat, cu prilejul conferinței, 
această masă rotundă care oferă 
posibilitatea unui targ schimb , de 
vederi In probleme de o deosebii ă 
actualitate legate de desfășurarea 
Anului Intemnttonnl al cărții.

în cadrul Inlîlnlrtl au fost abor
date unele aspecte referitoare la ne- . 
cositatea promovării unei literaturi 
care să contribuie ta formarea șl e- 
ducarea tinerelului !n sp'riiul idei
lor de pace, cooperare șl înțelegere 
Intre popoare.

De Iert, 
sâptămlna 
că. știm eu toții, pe stadionul ..23 
August^ din Capitală are loc cea 
de-a doua .partidă dintre echipele re- nriRV^nt nil un

Săptărnîna teatrală 
sătmăreană"

j i .i'jJ -1 - ji ț. ■- f ; ,r

SATU-MARE (de ta coresponden
tul „Setatei!". Oetav Grumeza). — 
în sala Teatrului de Nord din Satu- 
Mare s-a inaugural luni ..Săptămina 
teatrali săimăreană" (8—14 mal), ma
nifestare culturală amplă, prilejuită 
de aniversarea a KM) de ani de Io 
prima adunate generală o ..Soelelălli 
pentru crearea unul fond de teatru 
român ta Transilvania”, care a avut 
toc la Satu-Mare.

în zilele „Săptămlnll teatrale” vor 
fl susținute spectacole do teatre In 
limbile română, maghiară, germană, 
cu concursul colectivelor dramatic© 
ale Teatrului Național din București, 
teatrelor de stat din Oradea. Sibiu. 
Bala Mare. Tg. Mures sl -Teatralul 
de Nord - Satu-Mare. De asemenea, 
vor fl organizate, cu participarea unor 
personalități din lumea teatrului, din 
domeniul literaturii șl criticii drama
tic© din țară. Inillnlrl cu publicul 
cătmărean. simpozioane dedicate evo
luției mișcării teatral© din Romănia, 
dezbateri și mese rotunde privind ro
lul educativ al teatrului politic, op
țiunea repertorială etc.

în cuvlnlul evocator rostit la adu
narea feștlvă. ta care au luat part© 
parwonalltflli ale vieții politie© locale, 
prof. Nee Antonescu, critic literar, 
directorul Casei corpului didactic, a 
reliefat aportul unor cărturari ca lo- 
Uf Vulcan. Petre Bran și alții - la 
cultivarea interesului pentru teatru, 
la Justificarea însemnătății șl tre
buinței unul teatre național pentru 
români, șl. cu deosebire, contribuita 
subetanțkdă a societății aniversate p©

frontul afirmării culturii șl conștiin
ței noastre naționale.

Reprezentanții oamenilor muticii 
din municipiul șl Județul Satu-Mare. 
participant! ta adunarea festivă, au 
adresat In încheiere. Comitetului 
Central al P.C.R.. tpvnrășulffi Nlrolae 
Ceaușescu. o telegramă in care, mul
țumind din Inimă pentru grija mani
festată față de destinele societății 
naasire social tete, față de prosperi
tatea el multilaterală alături de în
tregul popor, oamenii muncii romfinl. 
maghiari, germani și de alte naționa
lități din Județ asigură conducerea 
partidului, pe tovarășul Nlcotae 
Ceausescu personal, efi nu vor pre
cupeți nici un efort pentru a-șl aduce 
contribuita ta Intensificarea educației 
politice șl estetice a tuturor catego
riilor celor de muncesc, fără deose
bire de naționalitate. In Interesul ac
celerării ’progresului material șl spi
ritual n) patriei, ol făuririi societății 
eodaltate multilateral dezvoltat©.

în Editura polHIcâ 
a apărut revista :

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI

nr. 371972

uneia râu șaltela 
finalele Comnlonntulul euronean de 
fotbal. Importanta acestei confrun
tări apare: deci majoră, fotbaliștii șl 
suporterii respectivi pregăltadu-s© a- 
slduu șl aștcpLînd cu legitimă nerăb
dare marea întrecere sportivă

Rezultalul de egalitate realizat ta 
Budapesta sl faptul că acum Joacă 
pe teren propriu in fața publicului 
slmnattannL acordă primo șansă d© 
rolifieare echtael române. Omogeni
tatea. mafiiritatea. capneităHle mul- 
1‘Iaterale nl© „unsprezecelul" nostru 
slnt tot atîtM gnrnntil ale unul mult 
dorit succes nl fotbalului românesc. 
Aceasta nu înseamnă, totuși, că fot
baliștii maghiari nu vor căuta, ta 
riadul tor. să obțină calificarea : pre
gătirile tehnlco-tactlce. remanierea 
echiuei. întărirea forței ofensiv© Ii 
preocupă îndeaproape pe specialiștii 
fotbalului din țara vecină șl prie
tenă.

Duminică, deci, un med de mare 
miză. Publicul nostru — pasionat de 
fotbaLj jpi •***«*
— va um 
celui mal 
bllotele;MțH
Nu încape nici o îndoială că. așa cum 
nu tfleut-q șl în alte imprelurări n- 
semănatoare. zecile de mii de spec
tatori vor -ști șl de această dată să 
tnrurajezaj râ ___~.-S '
primul ntafi In ultimul m'nut de foc. 
echipa favorită, pe purtătorii tricou- 
rltor naționale Cu obiectivitate si 
sportivitate, publicul nostru spectator 
vn ști. de asemenea, să aplaude demn 
și cavaleresc reușitele fotbaliștilor 
oaspeți.! J

Atmosfera de caldă osoltalltnte.de 
deplină Eportlvltate pe teren sl In 
tribune care a existat" pe „Ntarta- 
dton”. la orimul med este sl astăzi 
comentată favorabil de fotbaliștii 
noștri, de membri! delegației, de cele 
dteva mii de suporteri români, de 
ziariștii care au făcut deplasarea la 
Budanasta însoțind echloa română. 
Tuturor ne est© nlănil râ ne reamin
tim fapful rfl bud'ine«tanll — nu mal 
puțin amatori dc fotbal decil bucu- 
restenii ~ sl-au Incurolat din răs
puteri. tavoriții. Insă nu eu ezitat să

răsplătească cu aplauze Jocul bun 
din repriza secundă al echipei româ
ne. Pe teren, ta cabine, la ospitalie
rul hotel de pe Insula Margareta, 
unde ou fost găzdulll. șl apoi ta Die
care. pe aeroport, fotbaliștii români, 
conducătorii delegației au primit cal
de felicitări din partea sportivilor 
maghiari, a conducătorilor echipei si 
ai federației de specialitate. Tn a- 
ceasta Ișl găsesc o mărturie bunele 
relații de Prietenie atotomlcite Intre 
sportivii români sl maghiari.

Este un motiv în plus ca. la 14 
mal. ne stadionul ..23 Auaust“. me
ciul de fotbal dintre reprezentative
le Ungarie! șl României să ®e desfă
șoare ca un meci al sDortlvllătli de
pline. ne teren și In tribune.

Ion D.UMlriUU

Cea de-n 31-n ediție a campiona
telor europene ,ds haltere se va des
fășura intre 13 șl 21 mai In tara noas
tră. la ..Palatul Sporturilor" din 
Constanța. La întreceri șî-au anunțat 
participarea circa 230 de sportivi din 
U.R.S.S.. Polonia. Ungaria, Bulgaria.. 
Finlanda. Suedia. R. D. Germană, 
R. F. a Germaniei. Franța. Halta, 
Belgia, Albania. Anglia. Cehoslovacia. 
Turcia. Iugoslavia. Olanda. Norvegia 
șl alte țări.

La actualele campionate europene 
vor fl orezanțl cei moi renumit) re
cordman] ai continentului In frunte 
cu Vasili Alekseev (U.R.S.S.). re
cordman mondial In categoria țuper- 
grea. campionii olimpici Waldemar 
Baszanowskl. (Polonia). Kaarlo Knn- 
gn«nleml (Finlanda), precum ti va
loroșii halterofili Janos Bakos (Un
garia). Rudolf Mang (R. F. n Germa
niei). Bo Johansson (Suedia). Alarms 
Kuțev (Bulgaria),

Szflke (Ungaria)

pasionat Ir general de spori 
umple oină ta refuz tribunele 
ml mare stadion ol tării (toate 

tie intrare au fost epuizai© h 
nliM rx evX ncn mm

zecile de mii de wee-

sfi suțlînfi continuu, din ș

i

SCRIMA. — La Karl Mars Stailt 
(R.D.G) s-a desfășurat un concurs 
International de scrimă la care ou 
partielnat sportivi si sportive din 
Austria. Bulgaria. Cuba. Cehoslova
cia. Svetin. Romănla. T" 
R, D. Germană. Un frumos succes a 
obținui scrlmerul romfin- Alexandru 
Istrale. care a terminat învingătorIstrate. care a terminat învingător 
In proba de spadă cu 4 victorii. Pa 
locurile următoare s-au clasat Glg- 
ger (Elveția) sl Uhlig (R D Ger
mană) — ambii cu cit© 3 victorii. 
Turneul masculin de floretă s-a în
cheiat eu victoria cubanezului Jesus 
Gil?

mondlală ta proton de m garduri 
cu timpul de 49”lfIC Rezultatul Iul 
Kodtel constituie totodată al un nou 
record al Kenyel In această Drobâ.

O CICLISM. - SI etapa de teri, a 
IV-a. a „Cursei Păcii" a revenit lui 
Michael MHde (R. D Germană), fiaslt 
ta Erfurt (după 170 km) In 4h OFlă”. 
El obține astfel a treia vîetorte con
secutivă de etapă, dovedlndu-se. piuă 
fn prezent Imbatabil la sprintul fi
nal. Pe locurile următoare au sosit 
Nellubln (U R.S.S.) și Szuritowșkl 
(Polonia). In același timp. In clasa
mentul general indlvIduaL Mllde șf-a

o TENIS. — Au Incenut întrecerile 
turneului Internațional <Je tenis de ta 
Bournemouth (Anglin). In prelimina
riile nrobei de simplu bărbați, iurt- 
to-ll români Sever Mnresan si Ion 
Săniei au nbllnut vfctoriL Primul l-a 
Învins cu 6—8. 0—3. 0—1 ne englezul consolidat poziția de lider. Ciclistul
R îtewta. tar cel de-nl doilea a <!i‘> nostru Constantin Ciocan, accidentat
pus cu 0—3 6—3 de vest-ffermnnul duminică, o fost nevoit eă abando-
K Meller. Comotonul român Iile neze,
Năstose este favoritul nr. I nl con
cursului de ta Bournemouth. Io care 
va lua parte sl îon Tiriac.

® La Tbilisi a luat sfirșlt meciul 
dintre selecționatele U.R.S.S. sl Un
gariei din cadrul „Cupei Davls”. Te- 
nlsmnnll sovietici au ob’lnut victor ,__ „___  .
rla cu woriii de 3—2. în ultimele Ucrainene). Selecționata Cehoslovn- 
6ouă nrobe de slmobi au foM: Ir”-©- clei s-a etasaf pe tocul 3 In urma
glștrnlc următoarele rezultata : Ba- victoriei repurtate cu 3-0- (0. 13, 5)
ranv (Ungaria) — Korolkov '*■' « — -■ ■> --
(U.R.S.S.) 9-2. fl—2. 8—2® Metre-

® VOLEI. — Turneul Internațional 
masculin de volei de la Bratislava a 
fost dștlgat de echipa R. D. Ger
mane. campioană a lumii. (în ulti
mul joc. a învins cu 3—0 echipa Un
gariei) Locul doi l-a ocupai, echipa 
Bulgariei <3—0 cu selecționata R. S. S. 

clei s-a âa5®! pe tocul 3 In urma

In fața echipei României, ctasată pe 
locul l

taie In ani! pi 
populare fonduri . 
portante. D!n 1948 plnă 
în 1970. pentru finanța
rea noilor capacități de 
producția au fost chel
tuite 1 C87 miliarde co
roane. fondurile desti
nate anul trecut aces
tui scop Hind de 7 ori 
mal mari decît acelea 
cheltuite In 1043. în a- 
nll socialismului, pe 
harta economică a țării 
au apărat o sumedenie 
de obiective Industriale 
noi, tasumlnd centrale 
electrice cu o putere 
Insta tată de 7 MO mega-

\ wați, exploatări cartxml- ___________________ n
■. ‘ ■lîiît.Lsy u>. 'iiiziiej' ramurile de bazi

-------------—------------- - 
rnăiconN---------- Coralei țării. Astfel. In-

iFăTi 'DIN PUACSA perioada amintită, cota ■ 
DkNl A DIN PRAGA de participare u Indus

triei construct iilor de 
mașini In ansamblul 
producție! Industriale a 
crescut de ta 12.5 1a 
sută — la 29 la sută. Iar 
a industriei chimice — 
de la 2.9 Ia aproape 8 
ta sută. în»schlmb, dacd 
ta 1.918 producția In
dustriei extractive a- 
vea o pondere de 12.S ■'*■

fere din care so extrag 
__ ______ H ,________ anual peste Că de ml- 
publlcat hoîărirea prl- Hoane tone, furnal©
-I..J începerea unor modeme care produc

0.4 milioane tone fontă, 
cuptoare Martin pentru 
topirea a 4 milioane 
tone de oțel ș.a.m.d

■ în Slovacia se reali- sulă, In l®70 
zaază In prezent o pro
ducție industrială a că
rei valoare o depășește 
pe cea obținută In pe
rioada antebelică de în
treaga Cehoslovacie. 
Volumul producției in
dustriale a crescut de 12 
ori. Iar aportul acestuia 
ta volumul producției 
industriale globale a 
urcat de la 14 la sută 1a 
21 1a sută.

îm! amintesc de cele 
relatate do președintele 
Consiliului Național 
Slovac. Ontlrej Klokoc, 
ta tail In i rea care a p- 
vut loc nu demult cu 
delegația parlamentară 
română care b vizltnt 
Cehoslovacia : La ter
minarea războtalid. 
Slovacia, această bogată 
l.;
tuMlovaelel, în eare Irl- 
îesl© un popor harnic ?I 
înzestrat, se afla eu 
Sfl-GS de ani ta urma 
Cehie). Am pornit a- 
tunei o bătălie eroică 
împotriva InapoleriL 
Putem spune astăzi eă 
nu există localitate ur
bană slovacă în care să 
nu fi apărut o construc
ție Industrială nouă. 
Industria socialista n 
deschis porțile ta aproa
pe un milion de oameni 
ai muncii, A dispărut șl 
vechea imagine a sate
lor — posomorite, apă
sate de lipsuri șl boli. 
Toate acestea stat re
zultatul justeții politicii 
noastre economlee șl al 
muncii pasionate, eroi
ce. a poporului slovac 
care. împreună cu po
porul frate ceh. înal
tă patria socialista 
comună. Noi nu vom 
uita niciodată — a sdim 
președintele Consiliului

j.ivlnd 
complexe lucrări de 
modernizare a celui mal 
vechi centru siderur
gic al Cehiei — Com
binatul din Ktadno. 
Construcție — recon
strucție — moderniza
re ! : aceasta e deviza 
de actuali ta le tn Ceho
slovacia. stabilită ca o- 
blectlv pentru oamenii 
muncit fn eforturile 
pentru asigurarea a- 
vfhtuRil continuu al e- 
conomlel.

După cum e cunoscut, 
cele două republici su
rori — Cehia și Slo
vacia — au pornit pe 
calea socialismului de 
ta diferite niveluri de 
dezvoltare economică. 
Dacă privim harta con
strucțiilor Industriile 
din ultimele două dece
nii — remarca nu de
mult președintele Co
mitetului federal de sta
tistică. Ing. Jan Kazl- 
mour — vedem lesne că 
politica de Investiții a 
urmărit in Cehia dez
voltarea Industriilor cu 
tradiție — energetica, 
combustibilii, eonslruc- 
lllle de mașini — sau a 
unor subramurl moder
ne. în schimb in Slova
cia. unde o trebuit să se 
imprime un ritm mai 
accelerat de dezvoltare 
atil Industriei cit și a- 
grlcullurli. pentru a se 
micșora decalajul ce o 
despărțea de Cehia, nu
mărul noilor obiective 
construite după elibera
re este mult mai mare. 
La baza politicii de In
vestiții se află concep
ția potrivit căreia folo
sirea rațională a tuturor 
resurselor naționale, e- 
conomîce si umane, de 
către popoarele eeb st 
siovne. potrivit posibili
tăților lor specifice, 
servește intereselor *- 
eonomlel cehoslovace 
In ansamblu.

aceasta 
nu mal reprezenta decit 
8.1 ta sută. Importanta 
deplasări In stnictura 
producție! industriale 
vor avea loc șl pr 
cursul actualului 
nai. Astfel, ta o 
te-e medie a proc. 
Industriale de 34—36 la 
(sută, se prevede că ra
mura constructoare de 
mașini vn realiza un 
spor de 45 ta sută, ener
gia electrică — de 33 la 
Mită. Industria chimică 
— de 45 ta suta. Ase
menea mutații, preciza 
Ing. Jan Kazlmour. slnt 
rezultatul orientări! date 
Investițiilor șl ta pe
rioada noului ptan cin
cinal.

Plenara din februar!© 
a C.C. al P.C. din Ce- 

ri"frâmoaSVDsude“ă’Ce- Iwslovacta a adresat i ' /An r'i «n î 1 n- mn>oamenilor muncii che
marea do a se, găsi 
căi șl metode tot mal 
eficiente — atlt In in
dustrie cit șl In : agrl-t > 
ctdtură — pentru spo- r 
rlrea producției cu chel- .< 
tuloli materiale, finan
ciaro șl cu forță de 
muncă cit mal reduțe, 
pentru ridicarea calită
ții producției. îmbună
tățirea organizări! mun
cii șl utilizarea mal ra
țională a mijloacelor 
de producție.

în cel 27 de ani cora 
au trecut de la elibera
rea țâri! de sub jugul 
fascist, poporul ceho
slovac a elrăbStLl. _ . 
cale lungă, vădind din 
plin capacitățile sale 
creatoare, voința sa do 
a năși mereu innlhte si 
a înscrie no! realizări 1 
cronica otll de bogat. 
In lzblnz.1 a anilor eon 
girucțlel socialiste.

C. PH1SACABU

si 33 grade la Sinnlcotau Mar®, 
Sebeș șl Botoșani. In București 1 
vremea a fost In general frumoasă, 
cu cerul senin dimineața si varia
bil în cursul dună-amlezll. VIntul a 
suflat slab, pînă la potrivit. Tempe
ratura maximă a fost de 23 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10. 11 șl 12 mal. în țară : vremea 
va fi In general frumoasă. Cerul va 
fi variabil, favorabil averselor Izolate 
de ploaie, mal ales in zona de deal și 
de munte. Vlntul va eu fia slab, pînă 
la potrivit. Temperaturile minima 
vor fi cuprinse Inlre 2 șl 12 grade. 
Izolat mal coborite in denreriunde 
Ihlramontdne. Iar maximele vor os
cila Intre 15 șl 23 grade, local mat 
ridicate. în București : jvremea va 
fi fn general frumoasă. Vlntul va

,/JfffJ ... __  ... w
Ieri in torit j vremea a fost in ge

neral frumoasă. Cerul a fost varia
bil. mai mult senin tn Oltenia. 
Muntenia. Dobrogen șl țumăîatea de 
est o Moldovei, țhnorari mal ac
centuate s-au produs fn Maramureș, 
estul Banatului. CnrpnUI Meridio
nali Apuseni, precum și In nardul 
Moldovei, unde Izolat s-au semnalat 
averse de ploaie sl descărcări el«c- 
trlee. Viatul a suflat slab oină la 
potrivit. Temperatura aerului.a JniiU , ______ ________ _____ _ _
reglstrat o creștere uwarfi. oscllînd sufla nlab. oină în potrivit. Temps-
ta ora 17 in'.re 14 grade la Topl'ta ratura va continua să crească.

osoltalltnte.de
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LUPTELE DIN VIETNAMUL DE SUD ' 'J
r

Agravarea situației trupelor 
saigoneze în zona Kontum

VIETNAMUL DE SUD 8 (Agcrprcs). — Luptătorii Fron
tului NafIonul de Eliberare din Vietnamul de Sud au con
tinuat Juni sd bombardeze bazele de artilerie ale trupe
lor' amcrlcano-saigoncze din- lurul localității Kontum, în 
zona PIgtourllor înalte, la 935 km nord der Saigon. For-, 
ta principală a loviturilor patrlotilbr a fost îndreptată 
asupra bazelor „81P,, Le Khanh și Ben Het. Trupele sal- 
goneze au înregistrat în cursul acestor lupte noi pierderi 
Însemnate în oameni și materiale.

Comandamentul trupelor regimului de la Saigon a re
cunoscut oficial gravitatea situației în care se află efec
tivele saigoneze dislocate în zonă. ' ■

.Ministerul Afacerilor Externe al 
Republici! Vietnamului de Sud'a pu
blicat o .declarație prin rare con
damnă noile acțiuni de . bombarda
ment ale avtațlel ș! fiole!, Statelor 
Unite Împotriva unor orașe șFcentre 
urbane din zonoîe eliberata ale Viet
namului de sud. ‘Rolevlnd că aviația 
și marina americană lansează zilnic 
jtrili de tone de bombe ș! proiectile 
asupra unor ‘locniilăț! 'eliberate, ca 
Dong Ha, Quang Tri, Tam Quan, care 
provoacă victime In riadul populației 
civile-șl distrug cartiere de locuința, 
instituții de cultură șl rallg'tease.'tfe- 
ctaraHa (aiblinlază. că, aceste; acte re- 
prezlnlă încălcări flagrante alo drep
tului An terna țtettal.

SCn avion american de. tipul 
„Ptoantom-Ș" a bombardat.vinerea

Irecnlă, dlEijgreșeală, o unitate, a ar-, 
matei saigoneze din locali ta tea My 
Chnhli, provoelnd moartea a 'soul ml- 
lltâri salgoioczl rănind- alțl 21, — 
ou anunțat luni la Salgon sursa mi
litare chaie de agenția, Associated 
Presa. '

■ • i?atrioțll dețlnu’,1 de forțate re
presive saigoneze In lagărul do pe

Insula. Phu Quoc s-au răsculat slm- 
bățâ seara, anunță agenția . France 
Pressa. dllnd un comunicat militar 
saigonoz. Poliția a deschis focul, 
otnorihd 13 șl rănind 30 de prizonieri.

ÎNTREVEDERE LE DUC THO-MÂURICE SCHUMANN

asupra Vletnamuiu! — informează a- 
gențla France Presito.

După Întrevedere, Le Due Tho a 
declarat presei : „Inlitairea noastră a 
fost foarte utllfi și foarte amicală. Am 
prezentat d-lnl * Maurice Sehumann 
poziția guvernului nostru — o soluție 
pașnică a problemei vietnameze0.

PARIS 8 (Agcrpreâ). — Mlnlstriil 
de externe al Frunte!. Mnurico Schu
mann, a avut In dlmlnoața zilei do 
8 mal o iiîtllnlro cu Le Duc Tho, 
membru al Dlrou’ul Politic a! Coml- 
telulul Central al Partidului celor ce 
Muncesc din Vietnam, consilier -spe
cial al delegației R. D. Vietnam la 
convorbirile cvadrlparilte de ta Parta

0 CONDAMNARE FERMA A BOMBARDAMENTELOR S.U.A 
ASUPRA R.D. VIETNAM

HANOî 8 (Agorpres). — Luni. 0 
mal. o data cu bombardarea a nume
roase localități din provinciile Nlnh 
Blnh. Nghe An și Iîa Tinh si din re
giunea Vlnh Lînh. aviația S.U.A. a 
atacat zone .populate din provincia 
Ha Tay. ta vest de capitala R. D. 
Vietnam — Hanoi — se arată !nțr-o 
declarație de protest dată publlcilA- 
tll de Mliitateru] Afacerilor Externe 
al R. D. Vietnam șl transmisă de 
agenția V.N.A. în urma .riposte! ho- 
tărite a forțelor armato jl popa-

lnțîel din zonele atacate. au fost do- 1 
horite două dintre avioanele agre
soare, ceea ce ridică La 3 342 numă
rul aparatelor de zbor pierdute, de 
S.U.A. deasupra R. D. Vietnam.

.Declarația condamnă cu vigoare 
ateste bombardamente, ca reprezen^ 
tind un nou si grav act de escalada
re' a războiului de către Administra
ția S.U.A. și cere guvernului ame
rican să renunțe ta orice act de na
tură «să Încalce suveranitatea si 
securitatea R. D. Vietnam. ,

Problema cambodgiana 
trebuie soluționată 
de poporul khmer!

cambodgian șl să renunțe la spriji
nul acorda! regimului antlpopulur 
do la Pnom Penh Problema cam
bodgiana — se subliniază în comu
nicat — trebuie soluționată de po
porul khmer, fără vreun amestec 
dîn afară. Guvernul R.P.D. Coreene 
rentirmă aprijlnul activ, moral șl 
material acordat luptai poporalul 
cambodgian pentru salvarea națio
nală. ’

Partea cambodgiana a dat o Ind
ia opredere propunerilor R.P.D. 
Coreene menite să ducă la reunlfi- 
carca pașnică a Coreei : desfășura
rea' unor negocieri polities Intre 
reprezentanții celor două părți ale 

. Coreei șl încheierea tind acord dc 
pace între Nordul și Sudul țării.

PHENIAN 8 (Agorpres). — La 
încheierea vizitei oticînle In R.PD. 
Coreeană a Iul Norodom Slanuk, 
șeful statului cambodgian, președin
tele Frontului Național unit al 
CambndgleL ta Phenian a fost dtd 
publicității un comunicat comun —. 
informează A.C.T.C. (în comunicat 
se subliniază poziția guvernului 
R.P.D. Coreene, potrivit eăreta im
perialismul S.U.A. trebuie sfi pună 
capăt neîntirzlal războiului de a- 
grosiune împotriva Cambodgiel. să 
retragă Imediat, 'complet șl necon
diționat din aceasta țară întreg per
sonalul său militar, precum și tru
pele regimurilor marionetă de la 
Saigon și Bangkok, să înceteze 
bombardamentele asupra teritoriului

pele regimurilor marioneta 
Saigon și Bangkok, «ă
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Olanda. Demonșircjie muncitoreoscâ la Amsterdam Impoiriva crețîerii șo- 
majului,. penlrir îmbunâțâjirea condițiilor de salarizare '?i de muncâ
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O

la monumentele
eroilor români

■ •
Corespondentul

'' I,.' 'Luni 
, _ _______  indepen- .

denței naționale a Romdniel șl ’a vic
toriei asupra fascismului, ambasado
rul Republicii .Socialiste România la 
biidapetta, Ioan Cotoi, șl colonel Ion 
Pușcaș, alaiat. militar aî României, 
au depus o coroană de flori la cimi- 
tlrul „Rahosllgct* din UudapesSa al 
eroilor,, români cdrufl in luptele pen
tru eliberarea Ungariei dc sub jugul 
fascist. Au fast de fată reprezentanți 
ai Ministerului de Txteme ungar, 
prccum.d membri al coloniei române 
din Budapesta.

tn ultimele zile au mai fost depuse 
eoroane de flori din partea Ambasa
dei române la .monumentele si cimi
tirele eroilor români care “'și-au 
jertfit, viata In luptele pentru elibe
rarea .Ungariei din> localitățile De
brecen, Nyrcgyhasa și GpOr.,

1 v-î’fSffW-hx w
budapesta k

nostru, Al. Rlntea, transmite 
diminenja, cu prtlejul Zile! iz 
deMei naționala a Rț

ipra fpscișmului. ambasadb- 
.blicll. Socialista România la

BERLIN 8 — Corespondentul
nostru. St Deju. transmite : Cu 
ocazia Zilei eliberării de sub luaul 
fasetat Erich Honecker. prim-SBcre- 
tar ni C.C. al P.Ș U.G..’ Willl Ștoph, 
președintele Consiliului do Miniș
trii, șl alțl conducători de partid și 
de stat ai R.D. Germane au depus 
jjerbe do Hori ta 'Monumentul osta
șului sovietic din BerlIn-TrcDlpw 
Au fost prezenți reprezentanți al 
oamenilor muncii din întreprinderi 
șl Instituții din capitala R.D.G.. pre
cum și membri ol corpului diploma
tic acreditați In R.D.G.

Cu prilejul Zilei eliberări! de sub 
jugul fascist au avut loc s! in alic 
localități din ILD.G. depuneri de 
Jerbe de Hori ta mormintele ostași
lor swletlcl

BONN

O nouă rundă de convorbiri 
între guvern și opoziție

După cum anunță agenția D.P.A., iun! seara a început ta Bonn o nouă 
rundă de convorbiri -pentru găsirea „unei posibilități limitate de colaborare 
înire guvern șl opoziție referitoare la ratificarea (ratatelor încheiate cu 
Uniunea Sovietică și Polonia". Au luat parte cancelarul federal Willy Brandt 
șl cvllalț! lideri politici ai partidelor reprezentata in Bundestag.

La Lnetilderea’ediției, agenția D.P.A. relata că intrevcdiiile urmau rsă se 
desfășoare plnă noaptna tlrzlu.

P.reț«ll:ttc!e fracțiuni! P.S.D. la 
Bundestag. Herbert Wehner, șl pre
ședintele tracțiunii P.L.D., Woif.gang 
Mtechwlk. au reafirmat, Intr-o afni- 
filuifc a postului de radio „Hesxlcher 
Ilur.dfunK" <ă hotărlrea privind iratn- 
tele Inclțclalc de R. F. a Germaniei 
«1 U.ILS.Ș. șl Bulon la trebuie luată 
cel! mal drztu ’ inle.nc-.iri, o decizie In 
arest sens ■ nemolpuUnd fl amirtaift.

în același. Bens, mlnbslral vest-ger- 
mau. ■ Hans-Dietrich Genscher, l-.sfnd 
ciivlnțul ta congresul Partidului iiber- 
democrat din. landul Saxonta'Inferi
oară. a declarat că o nouă amlnare a 
hotărirll privind ratificarea tratatelor 
semnate de R.F.G. cu U.R.S.S. șl cu 
Polonia nu este posibilă. O asemenea 
amlnare, a adăugat «I, ar aduce pre
judicii poziției IL F. a Germaniei pe 
plan Internațional. Ministrul Gen- 
scher, Bubilhlază agenția D.P.A., a 
apreciat că . tratatele vor Întruni 
majoritategnecasară In Bundestag.

Luni după-nmlnză b avut toc o 
reuniune a conducerii fracțiunii

ITALIA Participarea 
a atins un

ROMA 8 (Agerpres). — Luni s-au 
încheiat in Italia alegerile parlamen
tare deschise, duminică penlni de
semnarea celor 830 d- depulaU șl a 
315 senatori. Potrivit datelor preli
minare. participarea alegătorilor la 
vot a atins un nivel record in com
parație cii scrnlinnrlle anterioare, 
cîfrindu-se. cu puțin înainte de" în
chiderea urnelor, la peste 93 Ia sută. 
Reamintim că pe listele electoralo 
au fost tn-wrlșl 37 039 769 de alegă
tori pentru Comern dcputațllor $1 
33 735 983 pentru Senat, chemat! să

parlamentare a Partidului libernl- 
demoefat Potrivit unui comunicat 
dnt publidtațLi. deputății llber- 
democratl nu luat In discuție proiec
tul unei rezoluții a Bundestaguliri 
cu privire ta politica răsăriteană 
prezentat de guvern al care a fost 
înaintat de Walter Scheel și opoziție. 
Proiectul — se subliniază In comu-. 
nlcat' — a fost aprobat. In unanimi
tate de fracțiunea parlamentară a 
P.L.D.

Vizita presedimeliii 
I. S Tito in Sariiia *
BELGRAD 8 (Agorpres). — Agen

ția Tanlug anunță că președintele 
loslp Broz Tilo efectuează o vizita 
In Republica Socialista Serbia. Ei 
este însoțit de Dragostev Markovlci, 
președintele Adunării. Republicii So
cialiste Serbia. Marko Nikezici. pre
ședintele C.C. al Uniunii Comuniș
tilor din Serbia. Predrag Allici. pre
ședintele Conferinței republicane a 
U.S.P.M. din Serbia, șl de alte per
soane oficiale.

Luni. In Piața Partizanilor din lo
calitatea Titovo-Ujlțe, a avut loc un 
mare miting popular la care au par
ticipat peste 10 OW de locuitori al 
orașului șl din Împrejurimile sale. 

■La miting a luat Icuvlntul președin
tele Ioslp Broz Tllb.

Intr-un interviu acordai pos
tului de radio „Suddcutsche 
Rundfunk'", președintele Came
rei de Industrie j! Comerț a 
Republicii Federale a Germa
nici. Otto Wolff con Ameron- 
pen, a declarat că tratatul cu 
U.R.S.S. prezintă importantă 
pentru economia vetl-aermană, 
înainte de toate tub aspectul 
unor proiecte pe termen lung. 
l.'sle necesar ca ll.F.G. să-țl in
tensifice comerțul cu Răsăritul, 
a spus Amerongen.

alegătorilor la vot 
nivel record

se pronunțe asupra a 8 4®9 de can
didați prezentați de 21 do partide și 
grupări politice.

Rapoartele transmise de circum
scripțiile electorale, pe măsură ce se 
desfășoară numărătoarea voturilor, ur
mează să >fie centralizate cu alutorul 
calculatoarelor electronice Instalate 
la sediul Ministerului dc Interne,

Primele rezultate oficiata vor fi 
anunțate in cursul «noț>lii de luni spre 
marți, urmind ca rezultatele defini
tive să Ge cunoscute cel .mai tirziu 
miercuri dimineață.

■ . / • • * t i-,’. • " >' î / •**. ’’1

•age^țiih d® proi transmit

■

deiitul Ager- ,

Rșvo-

„—rî...„ ... Jouori, Boume- 
dlene. luni n sosit la. Alger, intr-o 
vizită oficială do .zece zile. Fidel 
Cn-stro. prim-secretnr al C.C. ni 
Partidului Comunist din Cuba; pre- 
sedinlole' .Guvernului Rcvoiulîonnr oi 
Republicii Cuba.

Rejerlndu-se la plrifa- ejecluată
’ de premierul cubanez tn Sierra Leo-; 

ne. aEenfta. Prensa I-ălina subli
niază ea ea confirmă colnfa Cubei 
de a dezvolta relații cu țările afri
cane., Agenția ,rcîccd că „Pro- 
.ceșui. de consolidarei'a rciatillor jn- 
temațioriaîe ale Cubei a înregistrat 
o serie de succese In,ultima prime : 
restaMllrea retaililor diplomallce ‘cu 
Chile, includerea Cifbcl in „grupul 
celor 77". Cuba a reușit, fd., rupă 
treptat blocada'impusă insulei de 
cdtre Statele Unlt_c. fi șl-a consoUdaj 
relațiile cu ciriej-ibrul“.

tails. pȘetedlntelu! Consiliului' _ 
luțiel șl președinte al Consiliului de 
Miniștri al Algeriei. Hounri. Boume-

if

a procesul revoluționar
meni ol C.E.P.A L. (Comisia Econo gulamentul de funcționaro a Camera] 
mică a O.N.U. pentru America Lati
nă) se constată că. față de ritmul 
creșterii' d<?.3.1 la miță, existent Ia în
cheierea mandatului vechil adminis
trații. In 1071 acest rllm a fost de 8.3 
la sulă. Media continentală a creș
terii produselor Industrializate este de
7.3 la vată. In Ump ce indicele chilian 
este de 12,1 la eulfi. „Oficiul de pla
nificare" din' Chile (ODEPLAN) a dat 
recent publicității un comunicat nsu-

între evenimentele care constituie 
actualitatea vieții politico din Chile, 
atenția generală este polarizata, 'de 
proiectul de lege pe. care guvernul 
urmează sfi-1 înainteze' parlamentu
lui In vederea exproprierii bunurilor 
monopolului ..International Telephone 
and Telegraph- (Î.T.T.l și do evolu
ția conflictului dintre' puterea execu
tivă și parlament In legătură cu „re
forma constituțională" adoptată de 
majoritatea opoziționistă (democrol- 
creștină) cu privire la naționalizări.

înfruntarea Iul I.'T.T. — gigantul 
monopolist; care In toamna ■ anulă! 
1070 pusese la crile complotul, eșuat, 
destinat să blocheze . accesul. la pu
tere ai guvernului Unității Populara 
—' nu osie. in ultimă instanță, o re
plică a guvernului, el. înainte de toa
te. o continuare curajoasă a politicii 
de naționalizare, de întărire' n -sec
torului do stat din economia națldy 
nală. Presiunile, externe; tlnzlnd lă 
frfnarea acestei politici — refutarea 
unor credite, intervențiile* S.U.A. In 
organisme bancare» internaționale 
pentru împiedicarea acordării de îm
prumuturi.către Chile, embargoul 0- 
sijpra unor bunuri chiliene 1a cererea 
monopolului .Anaconda" — nu creat 
dificultăți, unelo din. ele chiar seri
oase. dnr nu au determinat , renun
țarea. nld rnfi.cnr parțială, la progrn- . _
mul do naționalizări. Dimpotrivă. el ne. Săptamlna trecută, parlamentul a 
se traduce In viață prin aplicarea cu . 1—! ■" dczbzter; -.“teul
fidelitate a obiectivelor urmările A 12^."urT1îrț1F.e •Jlre''',e<lsr,..a!? 
eșuat, totodată, cnmnanta1 oropaffan- ~ ‘ 
dlslicfi a forțelor ostile, transformări
lor din Chile, care au încercat s.ă 
creeze, in exterior, o Imagine defor
mata 0 situației economice din Chile, 
asocilncl această imagine cu oolltlga

propagandă Iși permitea in mod ar
bitrar să nece cifrele creșterii eco
nomice. nu-I 
sfl procedeze 
narative ala

șl ■ Senatului; în spatele acestei ati
tudini a opoziției ®e profilează in
tenția profund os'.lltî ■intereselor 

: populare do rfialurnare,' prin majo
ritate simplă, a președintelui repu- 

. blldl.
Desigur, opțiunile politice nu se 

reduc la'"viața pai lmnentară. Aspi
rația șl v<5inta populară In domeniul 
schimbărilor; «tructurdp se manifes- 

. . ----- tfi cu vigoare pe. dlyc-te planuri, așa
pra evoluției economice din primul Cam n demonstrat-o recentul .marș
trimestru al,ar.ulul 1972. Producția da [wpnlart. Iu- care au ■ parttripd

■ÎOT (MW) de persoane. în cuvlntarea 
rostită la. ralllngui de 1 MaL nra- 
ședlntole .Allențla spunea : ...Marea 
mijâritațe. Reprezentată de 'țărani.' 
muncitori. , 'funcționari., telinlcleat 
saăclailslL- siudențl., artiști șl ve.r.'i- 
torl. inîreprl.nzători ’ șl comerciant! 
mid si mijlocii, formează need gu
vern. No) um înlătura! . grupuri mi-' 
nore care de-a lungul a'.ftor ani au 
guvernat această tară sl care au ere^ 
zut că Inlereseie lor erau si Intere
sele țărlL Vom consolida procesul re
voluționar — a subliniat Allende — 
arătlnd că. In acest -scop, aste ne
cesară In primul rinrL Întărirea unl- 
lățll matelor populara realizarea u- 
nel eficiente- șîțorlte ln producție, g- 
slgurarea uriei' participări .mai am
ple. nusl bine organizate, a oame
nilor muncii la luarea-deciziilor po
litice. la. exercitarea puterii".

în acest context air fost stabilite 
Importante obiective politice șl eco
nomice penlru acesf, an șl pentru a- 
nul 1973. Bilanțul prezentului, pozi
tiv In ansamblul tul. cu toate difi
cultățile Intlmplnato reflectă dina
mismul procesului; revoluționar chi
lian Iar evenimentele db actualitate

cupro — principalul sector si econo
miei naționale — g-a cifrat la VW 185 
de* tone metrice, ceea ce înseamnă 
lin spor de 2,3 la sufă față 
de primul trimestru al anului
1871.. în cursul primelor trei luni 
aie acwrtul. an au fost expropriate 
827 de moșii. Insumlnd -peste un .mi
lion; rle hectare. Toi In această "pe- , 
rioadă. guvernul a inițiat Incorpora
rea tn .aria socială" (sectorul ' de 
stat), n unor întreprinderi din Hsia 
cotor Bl de unități economice rnono- 
pollate Incluse tn programul de na
ționalizări.

Eforturile guvernului ’ In dlrecife' ’ 
schimbării slrurturllor economic® 
lovesc. Insă,- nu numai de obstrucții 
exleme. dar si de împotrivirea fă
țișă sau mascată, a opozit'©! inier- 

luai In dezbatere veto-ul prezidențial 
X' -» ..refor
mei.' constituționale" -adoptate ’ de 
congres. Avi nd un vesmînt iweutto- 
pro«reșlst. această reformă nu num?.! 
că îngustează 'sectorul nubile, dar 0- 
nulenză cu efect retroactiv. Inșteu- 
mentele legale ne baza cărora ou-

"naționalizărilor. Dar'dncS această vernul a Integrai In arta de stat o ............  „„
- ■ ■ ■ ■ "*o întreprinderi si inrtitutll H ilustrează po deplin.

I Opoziția Pretinde că pentru •
este de loc la îndemlnfi 
In fel cu studiile cbm- 
O.N.U. îritr-un docu

serle de In’
■" ba nea re. . ..
respingerea obiecțiilor eravernul'il 
este suficienta o maforltate slmolă si 
nu de două treimi, cum prevede re-

, « > Eugen POP
Sanitaro de Chile

Minisbul pentru relații 
economise cu stniindtaîci! 
fii O. OMneze, Eiih *■s °> 
rit duminică o recepție In onoarea 
delegației Ministerului Industrial 
Ușoare al Republicii Soclaltete Româ
nia, condusă de mlnAslrul Ion Cră
ciun. care sg află inte-o vizită la Pe
kin. Recepția e-a desfășurat intr-o 
atmosferă cordială; prietenească.

Numeroase incidente^ în 
Irlanda de nord 5-°11 s-^-us- 
lnt duminică. Un soldat britanic a 
fast rănit la, Londonderry. La Bel
fast. trupe le britanice au Intervenit 
In timpul demonstrației unul grup de 
protestanți In cartierul (prcddmlnant 
catolic) New Lodge Road. S-au Înre
gistrat atentate cu bomlx! In apro
pierea unul part militar britanic din 
Belfast șl la o clinică in . orașul 1 
Rathfritand. .

Cel de-ol Vn-leo Congres 
al Sindicatelor din filhania 
s-a deschis iun! In Tirana. Izi lucrări 
participă Enver Hodja, prim-sccre- 
tar ai C.C. al P.M.A.. Mehmet Shchu. 
președinte al Consiliului de Miniștri 
al-R. P. Albania. alți conducători 
de partid și de stat

Printre invitații străin! șe afla de
legația Uniunii Generale a Sindicale
lor din Romania, condusă de Paul 
Nagy, secretar ai Consiliului Central 
al U.GjS.R;

Noul șef ol statului Da
homey es'e JusSln Ahontodegba, 
care și-a preluat atribuțiile Inceplnd 
de duminică. El succede lui Huhert 
Naga. care rflmlne membru al tri
umviratului Consiliului prezidențial.

fii V-leu Congres al Orga
nizatei „Schimburile fran- 
co-germane", u p^cips 
delegați din toate regiunile Franței 
și din R.D.G„ s-a deschis Ia Lyon; 
Secretarul general al .organizației. 
Ronald Lenoir, s-a pronunțai pentru 
recunoașierea R. D. Germane si

s-jbllnlal1 necesitatea sprijinirii nccs- la cererea președintelui Nixon, a
tal țări. Iii vederea ■ admiterii el in avut loc luni la Washington, tranș-
OjiU mito agenția United Press Intcr-

.îtaUonnl.ic-.Pilrtăioril do cuvinte al 
GttseFAlișe s nu >®u făcut .încă nici o 
declarație - cu privire la conținutul 
dtecutlltar.

La Washington d sosit 
într-o viziîâ Nikolai Paîo- 
JlCOV mIîltstrul comerțului exte
rior al U.R.S.S.

Cei doi lideri d Sena
tului S.U.H., MKte MaasHeîd 
(democrat) și Hugh Scott (republican), 
B-au Intora duminică dîntr-o vizită 
oficială de trei sflolămini efectuată 
In R. P. Chineză. Informează agenția 
Associated Presa. Li sosirea la Wa- 
shington. el, au calificat călătoria În
treprinsă ca fiind „Interesantă șl 
Încurajatoare".

Iu fost repatriat în Pa
kistan d® Prizonieri de- război 
bolnavi sau răniți — Informează a- 
gențin Reuter. Ei au părăsit capitala 
îndlel la bordul unui avion special a!

,, r. '

fi încetat din viajâ, *"!!rmn 
unei crize cardiace. Damodaram San- 
jlvayya. președinte al partidului de 
guvernăm In l din India. Congresul 
Națlohal Indian.

ir!. In vederea ricin>!terii el ta

“T

■ -1 , ■
La includerea virilei in R. D. 

Germană a delegallai Comite
tului do Radiodlfusiune jiiTcle- 
virisinc din Romdnla, luni 
a /ort lemhat îa Barlin un pro
tocol dc, lucru pe anii 1972 și 
1973. Din partea romdnfi proto
colul a fost semnat de președin
tele Comitetului dc radiodifu
ziune ți .televlriiine, Mihail Bu
jor. Slon, iar d.fn partea R. D. 
Germane da președintele Comi
tetului de Stat pentru Televiziu
ne al R.D.G., Heinrich Adameclc.

Delegojia P. C. Bulgar, 
condusă de Borta. Velcev, membru 
al Biroului Politie, secretar al C.C. 
al R.QB„ și-o Încheiat vizita In Da
nemarca, anunță agenția B.T.A. în 
cadrul convorbirilor cu delegația 
P.C. din Danemarca. In frunte cu 
Knud Jesperscn, președintele parti
dului, a avut loc un schimb dc pă
reri cu privire la dezvoltarea In con
tinuare șl lărgirea relațiilor de coo
perare Intre colo două partide.

0 reuniune extruordniaTâ 
a Consiliului Securității 
Naționale ,al S.U.H., convocata

ZAGREB 8 (Agerpres). — LayZâ- 
greb, informează agenția Tanlui; au 

\avut toc lucrările Plenarei Comitetu
lui Central al Uniunii Comuniștilor 
dJn Croația, prezidată da Mllka L’la'- 
nlnț, președintele C.C. Plenara a 
examinat un raport întocmit da o eo- 
inl-.if formată doJ Comitetul Central, 
in scopul cereoiărli cauzelor și con
secințelor pâtnjndorll naționalismu
lui In rlndul comuniștilor din 
Croația.

■ Raportul — relatează agenția iu
goslavă — prezintă In mod detailat o 
ocrie de manlfestârt alo naționalis
mului croat șl . do exemple concrete . 
privind legătura mal mult sau 'mal 
puțin fățișă a unor foști conducători 
de partid cu principali! promotori al 
națtonallsmulul In Croația.

în document este prezentat pen
tru prima dată conținutul aprecierii 
situației politice din Croația, pe caro 
președintele Tito a făcut-b In Iulie 
anul trecut la ședința cu Comitetul 
Executiv șl cu alțl conducători din 
această republică. Președintele Tlto 
a avertizat atunci că. din cauza ma
nifestărilor de naționalism. Croația 
devenise problema cheie a Iugosla
viei.

în raportul comisie! ee arată că 
principala lipsă a Uniunii Comuniș
tilor din Croația a constat In aceea 
că a permla ca naționalismul să-și 
organizeze In-mod legal puncte si să 
creeze contrele sale politico. După 
aprecierea comisiei, naționalismul. 
In- alianță cu emigrația politica duș
mănoasă. a pus in Primejdie Intere
sul național al poporului croat, liber
tatea și independenții iul. Grupul 
fracțlbriLst ducea o politică ce tlrmfi- 
rc“.< o izolare â Croației In cadrul 
/S^felniui ^ntru a e£gl$ 
activitatea' comisiei. Ante loslpovld, 
membra al Comitetului Executiv ni 
C.C. al U.C. din Croația, a spus că 
au fost examinate In mod deosebit 
materialele , referitoare' Ia răspun
derea politică" a Iul Savka Dabcevlcl- 
Kucear. Mlko Tripalo. Pcro Plrker 
șl Marko Koprlla. activiști In Co
mitetul Central Republican șij tn 
Biroul Executiv al Prezidiului 
U.C.L Pe baza faptelor cuprinse tn 
raport, a arătat el. comisia propu- 

’ ne excluderea lor din rlndul membri
lor Uniunii Comuniștilor. Plenara u 
aprobat' tn unanimitate această pro
punere.

în ceea cc privește pa ceilalți 
foști activiști politici din Croația, 
gradul răspunderii lor politice vâ fi 
stabilit do organizațiile din cărei fac 
parte.

Vorbitorii Ia plenară, relevă agen
ția Tanlug. ou condamnat aspra 'ac
tivitatea grurnilul fracllonlst. co'n- 
«Idertnd-o ca fiind îndreptală ! In 
mod conștient In direcția scindării 
Iugoslaviei socialiste.

Crucii Hoții Internaționala.

LONDRA

TURCIA

ANKARA 8 (Agerpres). — Ismet 
Intimi a demisionat lunii din funtlia 
de președinte ai Partidului Republi
can al Poporului din Turcia, ca ur
mare a respingerii unui vot de in- 
credere. prezentat In cadrul congre
sului extraordinar al partidului. Is
rael InBnG a condus aeesl partid fără 
întrerupere din anul 1938. după 
moartea fondatorului P.R.P.. Kcmnl 
A ta l îi r Is ; la acea data. Infinit fusese 
declarat președinte pe viată al parti
dului. în vederea alegerii unul nou 
președinte urmează să sa Întruneas
că congresul partidului.

1 îa .marea saiă „O- în sala „Olympla" 
lympla" din Londra asistăm la o amplă 
s-a deschis" luni dlmt- prezentare a reailzări- 
heața Expoziția Inter- lor industriei construc-

Plenara C.C. al P.ț,
Danemarca

COPENHAGA 8 (Agerpres). — La 
CopenhaBa a avut loc Plenara C.C. ni 
Partidului Comunist din Danemarca." 
Plenara a discutat probleme acțuale 
ale vieții ’ Internaționale, pregătirile 
In vederea Congresului ni NXlV-lea 
ai partidului, sarcinile organizațiilor 
de partid privind referendumul care 
urmează să albă Ioc la 2 octombrie 
in legătură cu aderarea Danemarcei 
la Plata comună.

Intr-o declarație adoptată de ple
nară ee relevă Importanța ratificării 
tratatelor R.F.G. cu U.R.S.S. șî cu 
Republica Popularii Polonă pentru 
destinderea In Europa.

Plenara a adresat o chemare gu
vernului țării sS-șl aducă contribuția 
la pregătirea șl convocarea conferin
ței general-europene pentru securita
te șl colaborare. . j

în declarație se relevă, de aseme
nea. ’că P.C. din Danemarca va par
ticipa la Adunarea reprezentanților 
opiniei publice europene de la Bru
xelles.

mentai electronicii in
dustriale, automatiză
rii șl tehnicii de cal
cul Pentru prima 
dată stat prezentate 

elemente de ou- 
concepuțo

toafe do mașini din 
Anglia — principala ac!
ramură a economiei tomallzare,
britanice — care are șl reaiizate In întregi
te dispoziție maJ bine me in România.
do trei sferturi din Am avut prilejul să ,1 
spațiul da expunere, stau de vorbă cu L. S 
Sini prezente, de ase- Yoxall, președintele 
menea, nenumărata Comitetului de condu- 
flrme din S.U.A., R.F. cere al expoziției, care 
a Germanici, Japonia, -ș|-a exprimat 
Olanda. Suedia, Elve- ' " 
țl'a, Franța, Italia. Re
marcabilă este In ace
lași timp prezența u

națională specializată 
„Instrumente, Electro
nica and Automation"
— una din colo . mal 
Importante nîânlfes- 
tărl europene și mon
diale In domeniul teh
nicii de' nutematlfcjrc
— ta caro ■■ participă 
firme și companii din 
18 țări, printre care șl

; din România. 
1 Ca orice expoziție 
l internațiortală. La care 
!' .sint prezenta ritlt țări 

din vest cit șl din cat, 
această nianifestaro 
este destinată în • pri- - -------  . — —

l mul rind promovării c;n. Iugoslavia. R. D. utilaj.
relațiilor economico șl Germană foraje

președintele

.satis
facția deosebită pen
tru participarea Româ
niei", „Personal, ml-a 

lași timp prezența u- spus dlnsul. știu că 
nor produse din țările țâra dumneavoastră se 
socialiste participante 3fta pe primele loeuri 
— Polonia, Cohbștovo- in lume in domeniul 

Jelor și tehnicii 1 
WKS»-!—ws.’-- ____  — , . ___ elor. Acum vă

comerciale dintre sta- în această compel!- prezentați cn exponate 
ta, lărgirii cooperării tic. prezența Romăm- ?i intr-un domeniu ca , 
Internaționalei Vizi- el a atras de ta început, automatizarea, care a- 
lind expoziția, cetățe- atenția specialiștilor, rată marile progrese | 
nil capitalei britanice Prin întreprinderea de înregistrate dc Romă- , 

, . .1 constate comerț exterior „Elec- nio. Pentru oricine este
•că in prezent, mai.mul- tronum". uzinele „Au- c,a'' eâ progresul teh- 
?a oriclnd, fiecare tematica" sl Fabrica Q|rif viitoare este de 
țarii, flecare popor nre de calculatoare elec- neeoneeput fără auto- 

a este; | 
șl mesajul , 

noastre". '

I Und expoziția, cctățe- atenția
; nil capitalei . britanice Prin Ir
i au prilejul șa
ț ,că in U WJMJU , U&1U-UIS „O-J-
1 ca o.-lcind. 'fiecare, tematica" sl Fabrica
. țară, flecare popor are de calculatoare elec- neeoneeput fără
1 ceva de’ oferit șl de Ironiei? din Bucu- maiizarc. Acesta
l primit In-cadrul circii- re®!!, ta standul ro- ,de allfel, .'

■ lațlel Internaționale rle mănesc sint expuxo expoziției
I bunuri și valori, ma- circa 69 produse re- ,
| tariale'și splrltuațe prezentaîlve din do- N. PLOPEANU '

*

încheierea 
convorbirilor 

tnnisiano-egiptene 
TUNIS 8 (Agerpres). — Președin

tele Republici! Arabe Egipt. Anwar, 
Sadat, șl-a încheiat iun! vizita oficia
lă In Tunisia. în cadrul convorbirilor 
pe care le-a avut cu președintele Tu- 
nhlel. Ilablb Boureuiba sl cu alte 
ofldalHăti tunisiene, au fost trecute 
In revistă .situația din Orientul A- 
proptal șl relațiile bilaterale. !

înainte de a pleca snre Tripoli, 
pentru a-1 Intllnl ne șeful statului 
libian. Moamer E] Gedafl. președin
tele Sadat'a Tăcut o declarație presei 
In care a relevat că vizita sa ta Ta
nia „a contribuit ta întărirea relați
ilor dintre' cele două țări".
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