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resul celor două partide, al' 
poarelor romAn șl spaniol, al

In continuare, Biroul Executiv a 
analizat propunerile șl a adoptat 
masuri privind organizarea activi
tății de rtaplncllre a cunoștințelor 
științifica. In lumina hotăririlor 
plenarei C-C. al P.C.R.- din 3—5 
noiembrie 1971. Hoiărlrca 'Biroului 
Executiv prevede înțUnțârea unul 
organism obștesc căruia să-l «re
vină sarcina de a se ocupa cu rAs- 
ptndlrea cunoștințelor științifice 
în rfndul maselor largi populare.

Biroul Executiv, a adoptat unele 
măsuri pentru aplicarea Legii re
feritoare la organizarea șl funcț’o-

La primire a participat tovară
șul Ion Pățan, membni supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri. De asemenea, a luat 
parte Mariano Pagador Puente, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

în cadrul convorbirii, care a a- 
vut loc cu acest prilej, aii fost a-

la'dezvoltarea și perf.acționarea ac
tivității de conducere a statului. Pen
tru meritele sale, Wllll Stoph a fost 
distins cu diferite orclirie ți medalii, 
printre care Ordinul pentru ■ merite1 
la fata patriei. Ordinul „Drapelul 
muncii-, titlul de Erou al Muncii,' 
Medalia luptătorilor împotriva fas
cismului. . .

Miercuri, 10 mal 1972, tovarășul 
Nlcolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Partidului Comunist Romăn, 
s-a Intllnlt, la sediul Comitetului 
Central al partidului, cu tovarășul 
Santiago Carrillo, secretar general 
al Partidului Comunist din Spania, 
care,’ la invitația. C.C. al P.C.R., 
face o vizită în țara noastră.

La întrevedere a participat tova
rășul', Paul Niculeseu-Mlzll,, men
tal al ■ Comitetului Executiv, ai

în cursul zilei de miercuri, 10 
mal 1072, tovarășul Nlcolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Romăn, pre
ședintele Consiliului de‘Stat, a pri
mit pe generalul Joși Graham 
Hurtado, președintele Comitetului 
de asesori ni. președintelui Repu
blicii Peru, care se n'lă Intr-o vi
zită In România.

Pentru , activitatea ia consecventă, 
(a interesul oamenilor muncii, pen
tru triata sa militantă, . Erich Ho
necker a fost distins cu Ordinul neu
tru merite în fața patriei, Ordinul 
Rari Marx, titlul de Erou al Muncii,: 
precum ți cu alte înalte ordine ți 
medalii ale R. D. Germane;

Astăzi aowjște Ln'Capitală delega
ția de partid’ .și guvernamentală a 
Republicii Democrata .Germane, 
condusă de tovarășul Erich Ho
necker, prlm-secretar al Comitetu
lui Central" al Partidului Socialist 
Unit din Germania, sl Wllll 
Stoph. membru al. Biroului Po
litic al Comitetului ’Contrai al Par
tidului Socialist Unit din Germa
nia, președintei".' Consiliului dc Mi
niștri al Republicii. Democrate 
Germane, care, la invitația Corni te
iului Central ai Partidului Comu
nist Romăn șl a Consiliului de Mi
niștri, face o vizită oficială de prie
tenie Ln țara noastră. Inilmpl- 
nlndu-l cu sentimente de simpatie 
și căldură frățească-,. poporul .ro
măn salută In persoana ' Innlțlloc 
oaspeți pe conducătorii ele partid șl 
de stat al harnicului și talentatului 
po;x>r din R.D. Germană, de care 
se simte alături prin comunitatea 
Ideologiei marxist-lenlnlste. a țelu
rilor edificării noii orindulrl, prin 
sentimente de siimă. prlelenle șl 
solidaritate ln lupta comună pentru 
triumful socialismului .’șl păcii In 
lume.

După cum se știe, elementul fun
damental al politicii externe a par
tidului șl fitalaiul nostru este dez
voltarea relațiilor de prietenie și 
colaborare nțultBâteralA cu toate ta
rile «socialiste, pe buza principiilor 
marxfsm-lenlnlsmulul șl . Jntorrut- 
țlonoilsmuîul socialist, aia Indepen
denței naționale. egalității ln drep
turi. neamestecului In irebitrile in
terne, avantajului reciproc, ale co-

P.S.U.G. în perioada 1959—1953 a 
activat ca secretar-al C.C. ăl PjS.U.G., 
iar ta ,1953 a fost alesr.ln. Biroul Po-. 
Idle. Din 1950 este deputat ta Ca
mera Populară a Republicii Demo
crate Germane. In perioadă 1954—" 
1962. Wllll Stoph a fost vicepreședinte

narea controlului obștesc. în acest 
scop s® va forma o comisie, pa 
Ungă Biroul Executiv al Consiliu
lui Național, care se va ocupa de 
coordonarea șl îndrumarea activi
tății de control obștesc. ’ Comisia 
va fl formați din reprezentanți al 
organizațiilor de masă și obștești, 
ministere șl inspectorate de stat 
Asemenea comisii se vor forma șl 
la nivelul birourilor executive ale 
consilii tor Județene, municipale, 
orășenești șl de sector ale Frontu
lui Unității Socialiste.

Wllll Stoph s-a născut la 9 iulie 
1914, la Berlin,,Antr^e familie mun
citorească. -După absolvirea școlii 
elementare, a' tardj-af meseria dc zi- 

incepui! s<i munceascd la 14

„SCÎNTEIA" VĂ PREZINTĂ

Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.CJR.

Cu acest prilej, a avut loc o 
convorbire In cadrul" căreia a fost 
realizat un schimb reciproc de in
formări ' asupra activității celor 
două partide. S-a reafirmat, totoda
tă, hotftrîrea de a "dezvolta pe mal 
departe colaborarea, relațiile de so
lidaritate internationalists dintre 
Partidul Comunist. Romăn șl Parti
dul Comunist dlri Spania, in lnte-

WUH Stoph a adus o' contribuție 
Importantă la întărirea multilaterală 
a . Republicii Democrate Germane, ln ‘ 'elsrnJinsvî - fie* —

Erich Honecker s-a' născut’ la 25 
august. .1912-r ia Neunkirchen. (Soar),- 
lh familia unul inlnef. membru d 
Partidului Comuniit , din Germania, ’ 
El ■ fi-a făcut ucenicia ta meseria 
de dulgher șl c intrat, ta sindicalul 
muncitorilor dulgheri. ‘ ‘ .

In 1926, Erich Honecker a intrai 
fri Uniunea Tineretului Comunist 
din Germania (KJ.V.D.» Din aceas
ta perioadă a început activitatea sa 
militanta împotriva imperiali sinu
lui, mllllarismulur șl fascismului’, 
Sru pace, democrație și socla- 

>. In 1929f Erich Honecker a fost 
ptlȚffțl !n Partidul Comunist . din J 
Gr arman! a.

In 1934 a fost ales membru 'al Co
mitetului Centre.! al K.J.V.D. fi a în
cepui să conducă activitatea ilegală a 
tineretului. Pe atunci, Saarui repre
zenta ' centrul luptei ilegale a P.C. 
din Germania. Erich Honecker a par
ticipat activ la lupta împotriva dic
taturii hitlerlste. In 1935 a fost ares
tat, iar in 1937 uh tribunal fascist 
l-a condamnat la 10 ani închisoare 
pentru activitatea sa Ilegală. Plnă în 
1945 a /ort. întemnițat la închisoarea 
Brandenburg^GSrden.

După eliberare, în 1945, a activat 
Ia început ca secretar pentru*proble
mele’ tineretului la Comitetul Cen
tral al Partidului Comuniști din Ger
mania ți apoi ca je.J al Comisiei Cen
trala pentru Tineret. In aceste func
ții, el fl-a folosit întreaga experienței 
fi energie pentru atragerea tincrclti- 
ÎȘî la construirea unei vieți noi. -

Erich Honecker a făcut parte dintre 
întemeietorii' Uniunii Tineretului' Li
ber German (F.D.J.) fi a fost pre
ședinte al Consiliului Central al 
l-'.DJ. ln perioada 1946—1955. Intre 
1949 șl 1955 a fost membru al Comi
tetului Executiv al Federației Mon- 
dlaleoacTIncreluIui Democrat.

In anul 1946, Erich Honecker a fost 
ales membru al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Germa
nia. Congresul de unificare a P.C.G.

fl P.S.D.G. din 21-22 aprilie 1916, l-a 
ales "ln conducerea Partidului Socia
list Unit din Germania. Da atunci, 
Erich Honecker face parte' dip' con
ducerea colectivă a partidului, a Co
mitetului Central. , ,
7n 1950,' Erich Honecker a fost ales 

membru supleant, iar in 19M mem
bru ai'Biroului Politic ți secretar al 
C.C. al P.S.U.G. ’

La 3 mai" 1971, Comitetul Central 
al P.S.U.G. l-a ales, ta funcția de 
prfm-secretar al G.C. dl P.S.U:G:

De la întemeierea Republicii De
mocrate Germane, in 1949, Erich Ho- f 

'-necker ■ feste membru al Camerei ' 
Populare. Din 1971, el este prețedlnte 
al Consiliului ’Apărării Naționale fl 
membru al Consiliului - de 'Stat ' al 
R.D.G.

po-
___ ,... .. . unl-;î 

tățli mișcării comunisto șl mun
citorești - Internaționale, al tuturor 
forțelor ontilmperlallste. în curaul 
convorblrii .au fost abordate pro
bleme actuale, ale mișcării, comu- 
■nlste și muncitorești, ale luptei 
antiimperialista, ale situației ln- 
temaționaie. -

Convorbirea s-a desfășurat In
tr-o atmosferă tovărășească, de 
caldă prietenie.

rea apropierii dintre popoarele 
noastre au adus și. aduc legăturile 
de soildaritate și cdlabocnre tovh- 
rășoască dintre Partidul Comunist 
Romăn ș! Partidul SociaJiri .Unit 
dta Germania, contactele și InlUn!- 
riîe la nivel Lnnlt Intre reprezen
tanții celor două popparo.

Sincer atașate Icle.iîurJior păcii șl 
•colaborfirll Internaționale, ftomănla 
șl R. D. Gocmnnft se. pronunță pen
tru înfăptuirea ec-euritățti ș! v,no
rul pasnjc al continanțuhd i euro
pean. După, cum . este-- cunoscut, 
RomilnJa a mffltiat s! militează pen
tru, recunoașterea R.D.G.,. stat in
dependent și suveran, ,șl stabilirea 
de relații cu acăasta pe baza drep
tului' intethațloăal; către toata 
statele, Ir'scJuslv R, F. a Germaniei. 
Torn noastră sprijină cu consec
vență și fermitate1 primirea R.D.G. 
ln Organizația: Națiunilor Unite ți 
in toate organismele Internaționale.

Nu Încape Îndoială că vizita ln 
România a delegației de partid șl 
guvernamentale a R. D^ Germane, 
convorbirile ce vor avea loc Intre 
conducătorii, de partid șl de stat al 
celor două țări, Tratatul de priete
nie, colaborare șl asistență mutuală, 
ca va fi semnat cu acest prilej, vor 
conferi noi dimensiuni și semnifica
ții bunelor raporturi ■ dintre, parti
dele, popoarele șl țările noastre. In 
acest spirit, poporul român ;n- 
rează delegației da partid șl gu
vernamentale a R. D." Germane un 
călduros „Bun venit* pe părnînlul 

'Itainânlei socialiste.

iar ta 1962—1961 a, activat ea prim- 
vicepreședinte aii guvernului. In 
septembrie 1964, Camera Populară 

■l-a deserhnat președinte al Consiliu^ 
lui de Miniștri. Ineepind. din 1964, 
Willt Stoph este vtceprețadinte al 
Consiliului de Stat al R.D.G.

Inborărll șl întrajutorării frâ'ețlj, 
ln scopul LnJQorirll fiecfirel națiuni 
socialiste și creșterii forței socialia- 
mulul In lume. . .

In acest, context, poporul nostru a-, 
cotdă o Înaltă prețuire legăturilor 
dc prietenie șl alianță, colabo- 
rare și cooperare po multiple pla
nuri cu R. D. Germană; primul stat 
german al muncitorilor și țărani
lor. Oamenii muncii din țara noas
tră urmăreac cu interes profund îl 
caldă simpatie eforturile creatoare 
depuse de oamenii muncii din R. D. 
Germană, sub conducerea P.S.U.G., 
în construcția fodailsiă, in crește
rea potentiolulul economic al țării 
și a bunăstării materiale și nplri- 
tuale. Succesele remarcabile obținu
te de R.D.G., de România, de toate 
țările socialiste î Ln edificarea noii 
orindulri dnt q contribuție Impor
tant la întărirea aocialAsmulul pe 
nîan mondial, la creșterea presti
giului $1 Influenței sale.

Cursul ascendent al relațiilor din
tre România șl:R- D. Germană Ișl 
găsește o pregnantă Mustrare ln 
sporirea șl diversjfîftsrea schimbu
rilor de mărfuți, lărgirea cooperă
rii In producție, caro aiprlnde do
menii de imnortanță mâjqirft pentru 
economia celor Jdouă țări. Spre sa
tisfacția reciprocă, se dezvoltă cola
borarea tebnico-știLnJlflcă, schimbu
rile do experiență tn cele mai dife
rita domenii,de activitate, raportu
rile.pe lârimul artei și culturii.,

O contribuție esențiala la dezvol
tarea relațiilor reciproce șl adlnci-

sl Partidului Socialist Unit din Germania

’ I, s-a an- 
. . t ln opera da 

regim democratic. 
' : funcții de rdx- 

da partid fi de

bor da te probleme ale relațiilor bl-: 
laterale romAno-perunne șl s-aex-. 
primat dorința comună ca acestea 
să înregistreze In continuare o evo
luție ascendentă, în avantajul po
poarelor romăn și peruan, nl coo
perării șl, bunel înțelegeri interna-' 
țlonole.

întrevederea s-a desfășurat tn- 
tr-o atmosferă de cordialitate. Ș

Miercuri, 10 mal, a avut loc șe
dința Biroului Executiv al Coim'- 
Uulm Național' al Frontalul Uni
tății Socialiste, sub președinția to
varășului Nlcoiae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste-

Biroul Executiv a dezbătut șl a 
adoptat o Hotărfre privind sarci
nile ce revin organizațiilor compo
nente ale Frontului Unității Socia
liste In vederea sărbătoririi a 25 de 
ani de la prdclnrnnrea • Republicii 
Populare Române. Hotărirea va fl 
dată ^publicității."

O Centralele Industria
le : 0 pluralitate de for
me organizatorice, un 

singur scop - creșterea 
eficienței economice © 

Ilfov : Se lucrează in
tens la întreținerea 

8

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

dar.fs-.a l
ani. In 1928 a fost primit'in Uni ..
unea Tineretului Comunist ți c ln- 1962, Wllll Stoph a fost vlcapreșei 
deplinit diferite funcții fn mișcarea ; î al Comfllulul „da Mihiflri al R.. 
de tineretr ln 1931ra.‘ infrai In-rin-; 
durile Partidului Comunist din Ger
mania. încă din tinerețe a partici
pat la luptele* de clasă ale muncito
rimii germane țlmpptriva amenin
țării naxiste. tnceplnd din 1933, după 
venirea la putere.1 a' nazlfIilor, și 
ptad ln 1945; V/illi Stoph a luat, parte 
activ la lupta de rezistență ahtifas- 
cistă in ilegalitate.

După căderea’fascismului, 
gafat cu țoale forțele 1“ 
instaurare a unui regia 
L-au fost.incredlnțati 
pundere tn aparatul 
stat, in special ta dezvoltarea indus
triei ți construcțiilor, precum fl în 
formarea Armatei populare naționale.

In 1950, Willi Stoph a fost ales 
membru al iComitetulul Central al
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pe structura u- 
i bază ? Rfcpun-

volumul și complexitatea producției 
—„vloara-ntila" în ansamblul cen
tralei respective. Tot allt de ade- 
f ■ «“■» siKL'i»W:ra

ța României, dacă „tara noastră va
tre;mUltan|il «io seamă- al mișcării : de apărare contra i imperialismului 
noastre revoluționare, care a înde-

IJUțlllG ICVUUVulU fi.II.UlH , IlIitlUlțJ

bricii, dl și STiretaile centralei in do
meniul exportatei, aprovizionării- triale de rhnșini-uneJte. Așezată po

o —„i—_ fciriictura Fabricii de mașlnl-unelta și

organizez! munca.celor ct!n compar- prezenta!!vă in cadrul fiubramurll —
tlmantele lehnlco-<idminJstraUva. a această centrală prezintă o serie do
șpectalLștJIor. , paradoxuri. Pe da o parte, nu a pre-

.... J„. ____ '. luat de Ia Întreprindere» principală
ca o oaiiimc- dccîl unele acilvitățr (investiții; con-

FAPTUL

Tradiții 
ceramice

Faima meșterilor olari din ci- 
teva centra sucevene : Margi
nea, Rădăuți, Vama a depășit 
de mult granițele județului țl 
chiar ale țării. Puțini știu insă 
de dnd datează începuturile a- 
cestul meșteșug. O recentă des
coperire arheologică, făcută la 
șantierul de lingă mănăstirea 
Putna, demonstrează că oifiria 
era deosebit de dezvoltată p® a- 
ceste meleaguri incă din secolul 
al XV-lea, Săpăturile efectuate 
aici au scos la iveală nume
roase vase și fragmente do vase 
smălțuite, ornate deosebit de 
frumos, eu motive geometrice, 
multe dintre ele poartă inscrip
ții slavone, cuprinzlnd numele 
meșterilor și, uneori, al benefi
ciarilor. ceea ce atestă că In 
preajma mănăstirii Putna exista 
un centru meșteșugăresc do o- 
lărit, foarte puternic. Descope
rire de mare interes istorie si 
artistic, ceramica do la Putna 
demonstrează. Încă o dată, bo
gatele tradiții ale olăritului su
cevean,

Motive de... 
chitanțier

La capdtul diniprs piaf< 
«leiț de ia „Casa Sclnteli* a . 
agățat de .un itilp un indicator 
care ordonă : „cedează trece
rea I". Dacă-i ordin, cu plăcere 1 
Dar să știe și colegul care «Ine 
din stingă. Intă cum el nu știe 
ce semn ol tu în față, dar știe 
în schimb că trebuie să acorde 
prioritate de dreapta, te inuifd 
să-ți vezi de drum. Șl începe o 
lirpuialil... Se aud — de la șoferi 
profesioniști sau amatori — și 
multe cucinte drăguțe, de genul: 
„cine te-a urcat, nenlșorule, la 
colan ? Nu știi ed e prioritate 
de dreapta 1 Circulă f". Dar „ne- 
niforul* nu circulâ, pentru cd-l 
cede tovarășul cu fluier și eu 
chitanțier. Șl tevatura continuă.

Pentru ce a fost plantat acolo 
semnul eu pricina? Pentru.mai 
buna dirijare a circulației ? Nu 
credem I De altfel, reiultatele se 
văd 1

Motive de... chitanțier se gă
sesc ți ața destule.

!d al 
lost

Sentința 
a fost 
^xechtSLtă^.^ 
H'

!>
a

F frî ; 'ț » i»:3Tb£

Așa după «rum am relatat în 
cadrul acestei rubrici (,3clnte- 
la" or. 8714 șl 8734), intr-una 
din nopțile lunii februarie 1971, 
Ion Irimia din Timișoara a a- 
runcal o damigeana cu benzină 
Intr-un Imobil din lbcăLltâte și 
i-a dat foc. Im urma Incendiu
lui produs și-au pierdut’ viața 
tre! persoane. Iar alta, salvată 
La spital, a rămas cu infirmități _ 
grave. Judecat după cele sflvlr- 
șlle de Tribunalul Județean Ti
miș, prin sentința penală nr. 
141, Ion Irimia a fost condam
nat la moarte. în urma respin
gerii recursului, zilele trecute, 
sentința a foat executată.

îiljj

p*

După cum ee știe. în oroc&ad 
schimbfirUor Intervenite. In ultimii 
ani. In structura organizatorii instl- 
iuțîoiMlIzatfi prin lege, a industrie! 
Si coMtrucIiltor — prin aplicarea 
măsurilor'stabilite de Conferința Na- 
țlonfelâ din decembrie 1E®7 șl de Con
gresul a! X-lea al partidului — ele
mentul cel mal important i] reprezin
tă crearea centralelor si a altor' or
ganizații economice similare, care au 
ca obiect ol activității producția de 
bunuri’materialo, executarea de lu
crări sau prestarea de servicii. La ora 
actuală, fn economia noastră funcțio
nează IM de organizații economice 
do acest fel. marea lor majoritate 
desfăjurindu-și activitatea In Indus
trie (138) șl în construcții (23),

Un mare număr de centrale, 
mai ales cele constituita prin „greta- 
rea” lor pe Între
prinderi ..mnmfi“. 
cum 11 ee senine
— adică organi
zate pe structura 
unei unități de 
bază, reprezen- . 
taUve într-un a- 
numlt sector de 
producție — des- 
fășoa-ă o bunâ

■ activitate econo
mică. „De aceea
— «sublinia recent 
tovarășul Nieolae 
Ceanșcscu — se 
impune să apli
căm mal ferm *- 
ce asi a experien
ță și să trecem 
la așezarea cen
tralelor pe struc
tura principale
lor întreprinderF'. 
Unind seama d-a 
activitatea pozi
tivă a centrale
lor organizate pe 
slmclura unei în
treprinderi de 
bază. Conferința 
pe tară a cadrelor 
da conducere din 
întreprinderi și 
centrale indus
triale și de «xm- 
BtrucțU din luna 
februarie a.c. a 
recomandat gă se 
aplice mal ho- 
tărlt această for
mă de integra
re organizatorică, 
tipul structural potrivii căruia cen
trala este constituită ca un aparat 
separat „deasupra unităților compo
nente”. rămlnlnd să fie folosit nurnnl 
dnd specificul activității impune 
aceasta.

Adopllnd o asemenea formă «orga
nizatorică, Combinatul de celuloză și 
hlrtle din Brăila, cu stalul de centrală, 
a preluat, în cadrul său, — allt de la or
ganele centrale, dt Sl de la unitățile 
componenta — o serie «ie atribuții in 
domeniul planificării, cercetării, co
merțului exterior. Investițiilor, apro
vizionării șl desfacerii. în mod fi- . 
resc. acestea au impus o restructu
rare fundamentală a sistemului de 
organizare Inlcnifi. concomitent ca 
micșorarea aparatului tehnțco-adml- 
nlstraliv.

Un exemplu pozitiv în xcest do
meniu iii oferă netoata structură or
ganizatorică a. unităților industriei 
ușoare.

—- Practic. în momentul da fată, toate 
centralele din Industria ușoară sint 
«xmstllulte prin „grefarea” tor pa cita 
o unitate de bază din fiecare subra- 

. mură — ne spunea Iov. Ing. Ion Ba- 
zac, adjunct al ministrului industriei 
u^are- Am optat panteu această for- vajcl pt^,,c<Lra cwuuulll;c.. w ™
mă .organizatori^,.^dp^, un sir. ficilă ar O..ea.. Un« exampjuItMin bo
aite' experimentări.0 tocmai' \ pornind r- esEem comamlă uh anumit

Care sint. In fapt, avantajele eco
nomica esențiale ale organizării cen
tralelor Industriale 
noi - Întreprinderi da 
sul la această Întrebare ii oferă ac
tivitatea unei centrale Industriale bi
necunoscute : aceca'a confecțiilor din 
București. '

— Noi — ne spunea lng. Gheorghe 
• Scatula. director tehnic In centrala 
amintită — am plecat de la tdeea că 
Fabrica ,de confecții din Bumiresti — 
Întreprinderea „mamă” — trebuie oă 
devină „vasul-amlral" al centralei 
noastre, unitatea care „dă tonul". în
treprinderea conducătoare a proce
sului de producție în ansamblul uni
tăților componente. O poziție ce ee 
<mvenea fabridl Inrcurestene pentru 
câ ca are o pondere de 30 la suta 
In totalul producției Întregii ‘ centra-. ‘ . • ' ii ■ X ' ■

- ’ " '

ii «.
O

cbniaCTaț^dtMbalăriiRrob^nfeioii
narfarim ' ” ’ ‘fi

.-for-

— Nu. în prac'lcă s-a dovedit că tura uzinei „Semănătoarea”, lotuși, 
personalnl înLreprlnderii-„mamă“. aceasta arc un aparat propria — dlfe- 
poaie îndeplini concomitent aiil alri- rit de cel al nzlnei — care lucrează
bnțliie ce reveneau mal, înainte fa- în paralel cu acesta). Nu mult'dife

rită' «sta șl Blluația Centrale! iadus- 

dcsraceril, flnanclar-contabil, cadre-’ _______________________________ _A
lor, investițiilor ș. a. Totul e.’>ta cum ag.-egale din Buctireș1.! — unitate re
organizezi numea.celor din compar-' - ■ . .. ....

Asa, cum s-a , dospriiM dtn Invea-
Ugațlilo. noastre,^pmm^_.L. _ ; „
nea organizare' «â «tea roadtie scon- trol financiar intern 0.n.) ea avlnd
tata, trebuie asigurată o condiție do fapt un aparat propriu, sepa-
printipalfi:.întreprinderea .unarnă"să ral.. Pe ,de.. altă, parte», centra-
fie — prin nivelul de'dotare tehnică ta Iși: orientează aproape exclusiv,
șl <ra personal de specialitate, ■ prin o scrie de preocupări -huma! ' spre

Întreprinderea „mamă* -SF.M.U.A.B. 
Un sondaj recent efectuai de orga
nele de tspectalitata din Ministerul 

Muncii a relevat, 
_ bunăoară. «A actl-

- vltatea, Inșii tulu
lui de cercetări ti 
proiectări pentru 
mașlnl-iihelto - șl 
agregate din 
cadrul centralei 
— este canalizată 

• eu precădere spre 
1 'rezolvarea 'pro

blemelor rare pri
vesc I’AI.UJl.B. 
și maî puțin spre 
satisfacerea ne
cesităților în a- 
cest. domeniu ale 
celorlalte unităti 
din centrală. O 
stare 'do ’ lucruri 
ambiguă, oricum, 
departa'do cerin
țele po caro Jo 
Impune organiza
rea centralei pe 
atructura unei În
treprinderi de 
liază a fiubramu- 
ri! respective.

Se ridică urmă
toarele Întrebări : 
DE CE SE MEN
ȚINE SITUA- 

b TIA DE COM
PROMIS — PE

■ HÎRTIE, O FOR
MULA ORGANI-

a < ZATORICA. IAR
■ IN REALITATE 

ALTA 7 ÎNAINTE
_ DE A CONSIDE- 

RA CA AȘEZA
REA ACESTOR 

CENTRAI,E PE STRUCTURA UNEI 
ÎNTREPRINDERI PRINCIPAI.E NU 
Alt n CEA MAI POTRIVITA, NU 
AR DA EFECTE ECONOMICE SU
PERIOARE TN PRACTICA, FACTO
RII DE RĂSPUNDERE RESPEC
TIVI AU ANALIZAT ÎNDEAPROA
PE LUCRURILE. COMPARATIV, 
PENTRU A PUTEA SOCOTI CA 
CEA MAI INDICATA AR FI ORGA
NIZAREA SUPRASTRUCTURALĂ" 
A CENTRALELOR, „DEASUPRA 
UNITĂȚILOR COMPONENTE" ? 
DIN MOMENTUL ÎN CARE CEN
TRALELE RESPECTIVE AU PRE
LUAT TIMID, PARTIAL, ATRIBU
ȚIILE STABILITE DE LEGE (DE 
LA UNITĂT.IIE COMPONENTE IN 
GENERAI, ȘI DE LA INTREl’HIN- 
DEREA-..MAM.\" ÎN SPECIAL), 
CUM SE POATE AFIRMA CĂ 
„GREFAREA- CENTRALEI PE O 
UNITATE DE BAZA — FORMULA 
ORGANIZATORICA NEAPLICATA 
ÎNCĂ ! — NU AR GENERA REZUL
TATE BUNE ÎN PRACTICĂ'?

Evident, nu noi eîntem are ta caro 
trebuie să dăm soluții. în a- 
ceat domeniu nu «ixlstă , rețete 
unire, universal valabile, «ie organi
zare a «xsitralelor Industriale. De la 
«xtz.la caz, de la «J ramură ta alta,

RATĂ CA CELE MAI BUNE RE
ZULTATE ECONOMICO-FINAN- 
CIARE AU OBȚINUT CENTRALELE 
CONSTITUITE PE PRINCIPALA 
ÎNTREPRINDERE UNDE IȘI DES
FĂȘOARĂ ACTIVITATEA. ȘI A- 
TUNCI CE PRIMEAZĂ : EXPE
RIENȚA POZITIVA. REZUfTATE- 
LE ECONOMICE CERTE, REALE, 
SAU PĂRERILE (POATE CHIAR 

.. „teoriile»
«entratei ți »>-ar fl pierdut dini mină' SLAB ANCORATE ÎN VIAȚĂ ? Este 
«salelalte imitați........... motivul pentru care am adus această

De altfel, șl al1,! .tartori ds răspun- probJcmă in discuție, cu convingerea
dere do .la ctmtraîa industrială de ea va fl-temeinic analizată do to-
mjițkîi agricole sint «te părere că, in 
acest <®z, mal eflctentă or fl’organi
zarea suprastructurală a ren'jaleî, 
„deasupra uzinelor componente”, (in 
prartfca, deși se spune că centrala 
respectivă este constituită pe struc-

Se implinerat S0 de ani de Ia ța. României, dacă „țara noastră va
nașterea ltd'Ștefan, Foirii’ unul din- fi'sffită să ducă un război național

, tre.'. mllltantU do seamă al mișcării : de« apărare contra • Imperialismului 
noastre revoluționare, care a Iade- fascist". Paralel cu cuvlnlul do or-

piinli multi ani funcții ds conducere dine dat membrilor șl simoatlzantl-
în Partidul Comunist Român. lor Băl do a so prezenta la unitățile

Născut La 9 mal 1892, In comuna militare pentru a apăra integritatea 
Tărl'ungenl. Judelui Brașov, el a ab- -- - - --
solvit- liceul la Brașov, dună caro a litldi expansioniste a Germaniei 
urmat cursurile" Facultății de 'fizică ''i*'— 
și matematică din Budapesta. Anii 
filudențlei l-au dat prilejul să ,cu- 

. noaxefi îndeaproape puternica cte.r- 
' vescență revoluționară care zgudui» 
imperiul austro-ungar. lupta pentru 
libertate a maselor populare, mlș-

teritorială a României Împotriva po-

hJ.tlerlite sl a Ungariei horthyata, 
partidul a organizat puternice ac
țiuni de masă, culmlnlnd cu marea 

_____________ ____________ ___ ___ j demonstrație antifasetetă sl aritl- 
1 vescență revoluționară care zguduia războinică de la 1 mal ,1,0.19 din Bucu-
imnOrtui anstro-nnear liratn nnntro reșU,; ilustrare grăitoare a poziției

patriotice a partidului de apărător

0 pluralitate de forme
n y ’ ' ' ' f ' ’ S o Ț. L

J
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un singur scop
t

.?

■’ I '. 1 1 ‘ '
Ie, In numărul de'satartatl s.a. ei. ia 
plus, dispună de o bună dotare teh
nică și de personal cu calificare co
respunzătoare. Condiții caro, bine fo
losite. au generat avantaje multiple 
In activitatea unităților centralei 
noastre. Iată succint expusa dteva 
dintre ele : folosind experiența în
treprinderii „maml", am trecut la 
reproieclarca și perfecționarea tehno
logiei In toate ci-Iclalte unltăll de 
produrfle ale centralei (efecte!® di
recte ale acestor acțiuni constau in 
profilarea și specializarea producției 

'fiecărei Întreprinderi componente — 
înreatstrfndu-®e bune rezultate în do
meniul Îmbunătățirii calității produc
ției. reducerii prețului de cost ș-a. ; 
suplimentarea cu 7, miliarde de lei a 
volumului producției planificate pe 
centrala noastră In actualul cincinal 
este, de asemenea, consecință direc
tă a acțiunii de care vorbeam). I-a 
fel fi-a procedat si In activitatea de 
eercclarc. creație ș.a», realizările de
osebite obținute In întreprinderea 
„marnă," fiind extinse 51 generalizate 
în toate unitățile centralei. Avem 
azi dovada că actuala organizare a 
centralei noastre reprezintă cadrul 
op’Jm de rezolvare operativă a orl- 
efire! probleme economice, cit da dl-

de la avantajele., economice supe- , 
rtoare po care le'ofcrft ea. Cit de' 
mari sint efectele pozitive obținute’ 
o «Jovedefic îndeplinire» ți depăși
rea substanțială a planului la export

“'“J?/.?.™'11’ |,<‘ 1 nun. ^u. «morn- oc M.taa UH
in condițiile in care sarcinile pe 1972 ireprlnderea jnamP - unde exta- 
prevăd o creștere cu 25 la sula față posibilitatea de a se depăși orice
de realizările din anul trecut. Nu dificultăți - iar Udarea acesteia 
exagerăm dnd afirmăm că. In obli- - .... -
nerea" unor bune‘rezultate pe târîm 
economic, decisive au fost si sint 
noua structură organizatorică a uni
tăților noastre, ca șl faptei că, azi, 
majoritatea centralelor din industria 
ușoară se află adine angrenate în ac
tivitatea de producție, au prelnat șl 
exercită din plin principalele atribu
ții prevăzute în lege și nu reprezin
tă™ mlnl-mlnlstere. âdlcă organis
me de coordonare sl Îndrumare.

produs, a cărui fabricare este repar
tizată unei unități a centrale! : din 
diverse motive, apărute Intre lima 
această unitate nu poate realiza co
manda la termenul stabilit. Renun
țăm ? Nu. comanda se preia de in- 

1“ — unde exLț-

«sarea de eliberare națională a> po-. ld neșovăltor al Lnleresclo- vitale ,ala 
a poarelor asuprita de monarhia lîabs- poporului La elaborarea și apU- 

burgicrfL ' carea acestor măsuri. Ștefan Foria
Suferințele t-1'' ”

de primul război mondial. -------- ,
participat, speranțele trezita de pră
bușirea Imperiului austro-unaar. pu-. 
ternicul ecou «Urnit in conștiința'po
poarelor de Marea Revoluție. Socia
listă 'din Octo'm-' 
brie, dezvoltarea' 
furtunoasă a mlș- .. , ...

80 de ani deja'nașterea 
. iu; ștefiîntors la Brașov 1U1

în septembrie
, 1919, so jr.cadrea- iWWWWWitfrMawwSB 
ză In mișcarea.
revoluționară. In rindurile căreia ib- 
vea să activeze plnft la moarte.

Crearea, în mai 1021. a Partidu
lui’.Comunist Român a fost salutată 
cu entuziasm de cel mal înaintați.fll. 
ai poporului. Ștefan Foria &e numă
ră, de la întemeiere, printre mllltan- 

' ții partidului,,, primind însărcinarea 
de a lucra In redacția unor’zlare de 
partid, apoi în jindul studenților din 
Capitală'și din alta centre universi
tare.

Valul de teroare sl prigoană «sare 
a urmat ilegallzărll partidului în a- 
nul 1024, repetateio arestări, schin
giuirile indurate In bedurile Sigu
ranței nu-1 pot elâbl «ședința în 
victoria cauzei căreia 1 bo consacra
se. A fost cooptat In Comlria de con
trol de rezervă a partidului, iar din 
1023 șl in conducerea „Ajutoru
lui roșu” (M.O.P.R.). Din anul 
1927 face parte din C.C. al Blocului 
Mundtoresc-TMnesc. organizația 
politică legală de masă ’ creată «le 
partid. în același an este ales mem
bru al Comitetului Central al P.C.R.: 
in această calitate ta parte la lu
crurile Congresului .al IV-lea al 
P.C.1L, desfășurata în perioada 28 Iu
nie—7 Iulie 1928.

Arestat șl întemnițat ta penltencda-

priclnulto popoarelor si-a adus, contribuția, ca membru al 
sol mondial, la care a; SBcretartatulul C.C. fll P.C.R,

La «finjltul anului 1940, la scurt Ump 
după instaurarea dictaturii tnflitaro- 
fcsdste. Ștefim Foris este numit se
cretar general al ^partidului. . Peat® 

numai dteva luni, 
dictatura , mllltă- 
ro-fascistă avea să 
Împingă țara In 

odiosul război
ăntlsovietlc, Îm
potriva voinței
poporului» Stegar 
al intereselor na
ționale fundamen
tala ale poporu
lui, partidul g-a 

ridicat eu eroism In apărarea inde
pendențe! șl suveranității țării, a ar- 
ganlzat mișcarea de reziț’.ență.an- 
tifsiK-tată. Doeumehtelo p-pgrarrQilce 
elaborate de Comitetul Central al 
l’’.C.R. — Rezoluția asupra răz
boiului antisovie'Sc (iulie 1041), 
Ptatforma-program din septembrie 
1841, documentul „Plelrea sau sal
varea poporului român" (ianua
rie 1042) — apelurile și manifes
tele partidului adresau maselor che
marea Înflăcărată de a lupta fără 
preget pentru răsturnarea regimului < 
fascist ai iul Antonescu, pentru a- 
lungarca oeupanțUor hiUerlsU. pen
tru întoarcerea armelor împotriva 
Germaniei hillerlste.

Prigoana sălbatică dezlSntulU Îm
potriva forțelor patriotice a făcut ca 
mii de comuniști si alțl antifasciști 
să fie aruncați în închisori sl lagă
re. iar zeci dintre el uciși de Dlutoa- 
neîo do execuție. De&tie căderi. în
tre care d ale unor cadre de con
ducere. precum si alt! factori au 
creat o atmosferă de suspiciune, a- 
Jlmentind teama de trădări si arfa 
de provocare. La această atmosferă 
aveau să contribuie lipsurile al 
selile grave din activitatea lui J

nil din Cluj, este supua unui regim„v»„rm<ru>n„ n„„a n trăsături negative de coracxT. me
tode care au dus la fracționarea șl 
dezorganizarea unor organizații de 
partid, la încălcarea unor reguli ala 
«xmspIraHvIlățlL

In rondiUlto trecerii ta înfăptuirea 
nemijlocită a planului de acțiune în 
vederea pregătirii insurecției națio
nale. antifasciste, la 4 aprilie 1044 

'orlț a fost înlăturat din 
le secretar general al C. C. 
ț, institulndu-sc o conducere 

---"dulul, spre a jte.A- 
de acțluneiat ar 

... ... sa combaavă'.’și
HM3blllzâtoare.'’îh pertosda .următoa
re el a continuat oă activeze-In do
meniul propagandei pină ta 9 Iunie 
1043, cinci a foat arestat în mod a- 
buziv. fiind ucis în vara amilul IMS, 
fără ca în preatabil să fl fost cerce
tat șl Judecai.

Plenara C.C. al P.CR. din apri
lie 1&3B. dezbătlnd raportul comisiei 

--------- r--;—■ ,—~~■ constituite de conducerea partidului 
țrlva pregătirilor de război ale sta- pentru cercetarea Învinuirilor aduse 
taior fasciste. ......

După ciim sa glie, in anii 1038—• ■ 
1039 partidul a adoptat un sir de-mă
suri importante menite îă contribuie 
la mobilizarea tuturor forțelor na
ționale in vederea zădărnicirii com
plotului urzit Împotriva României, da. 
Germania nâziaiă si aooUțil el. Ast
fel. a fost rclnfHntată Uniunea Ti
neretului Comunist. S-a desfășurat o 
largă acțiune do masă p«ntru demas
carea Gărzii de Fier ca agentură a 
hlllorismUluL C.C. al P.CJJ a adre
sat In marile 1039. poporului o che
mare înflăcărată ta rezistenta arma
tă, arătlnd că partidul ealc gata că 
apere „cu arma in mină Indepcnden-

t. ițr-'ÎJ

vărat este ți faptul cA existența unei 
Întreprinderi reprezentative șl on- 
«Utuirea centraM. pe eireciura el nu 

pentru obțlne- 
tate «seonomtes superi- 
2^ ■' ' . t

_____ rom se acționează, în 
continuare, atunci cind există o ase
menea premisă, dnd centrala g-a or
ganizat pe structura unei Întreprin
deri principale ?

Grupul do urine canotrutioare da 
mașini din Reșița «sau aromii de 
urine ,,23 August" din Capitală dat 
numai «tonă exemple de unități cu 
Btatut «Se centrală care, organizate pe 
ntrucâira unor Întreprinderi do bază 
(Urina coîu-rta-utiosu'o ds mașini din 
Reșița fii, respecliv, urina „23 Au
gust" din București) șl pncăulnd fn 
totalitate atribuțiile Ce le revin, pre
văzute prin lege, au obținut success 
economice deosebite. în .alta razuri, 
rezultatele nu atat da natarit nă mul
țumească. .Centrala industrială de 
mașini agricole, «le pildă, este „gre
fată" — mal mult scriptic, pe hlrtie, 
detit In.practică — pe uzina „Semă
nătoarea* din BucureiU. De ce nu șl 
faptic ? Cauzele acestei situații tint 
numeroase. între, altele, este vorba 
de preluarea timidă dc către centrală

atribuțiilor We. - 
ceasta a pctăiiat de ta „Scri'-ărAtoa- 
rea" doar activitatea do control fl- 
naraăor intern, oficiul Juridic șl un 
alt serviciu. Tov. Troian Bobeieă, se
cretarul «argnnizațtei de bază al cen
tralei rc^iective, opina :

— Dacă centrala iKfâsâră c-ar fi 
grefat pa «le-a-ntregul pe structura 
uzinei „Semănătoarea", rezolvarea 
problemelor acesteia — foarte grele 
—- ar fi necesitat ocuparea, aproape -----  ,---------
numai In acest ®»p, a spetiallșlllor PRECONCEPUTE),

oferă dec?, o
rea unor
oare in practică. Pentru că &e pune 
Întrebarea : <

1

.1 are- 
lut Foris.

de exterminare. După ’ o îndelunga
tă grevă a foamei, reușește să pleca 

. în emigrație, ta Moscova, apoi la 
Vlcna și Berlin, nctivjnd ca repre
zentant al P.C.R. pe lingă Federația 
Comunistă Balcanică, ce’flinta tn ca
drul Inttmnanonalel Comuniste.

După întoarcerea In patrie, in lffll, 
este din nou întemnițat ta Văcărești 
șl apoi la Doftana. Eliberat Tn 1033, 
Iși reia activitatea revoluționară. Era 
perloarla în care partidul mobl,n--' 
toate forței® tibponiluli'sîpr^apr 
ca un baraj puternic In calea' 'm.frs’,1 
pensiunii fascismului. Primind Sârcf^ 
m da s conducă colegiul de presă 
de pe lingă Secția do propagandă a 
C.C. al P.C.R., Fort® colaborează în 
același timp la numeroase organe de 
presă progresiste legale. prlntrț 
care „Reporter", „Atlafl", „Arena*, 
„Zorile*, mlliilnd . _
Frontului Unic Muncitoresc si a 
Frontului Popular Antifascist Impo-
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pentru crearaa
se face, la datele prevăzute.

— Dară centrala ar fi organizată 
..deasupra / intre prinderilor compo
nente”. nu c-ar putea acționa in mod 
asemănător 7

— Cine nr accepta să preia si *5 
rezoive problemele altora 7 !...

— încă o întrebare : „grefarea" 
centrale! pe Fabrica de confecții din 
București nu a duș la creșterea nu
mărului personalului tehnlco-adml- 
ntalratlv 7

ILFOV

în Județul Ilfov, rezultatele bune 
ținute in ce privește executarea lu
ărilor de Întreținere la culturile 

irlnclpal, 
lor

Bijuțerii 
fără
garanție

Nieolae Angliei din Constanța 
a descins nu da mull ta Bacău 
A un stoc de bijuterii — inele, 
cercei, medalioane de aur. Bine
înțeles, in cântare de chilipirgii. 
Ana Crăciun, cilstenld medi
cală, Emilia Ilăspopa, gestionară, 
și Ion Pltaru, cizmar, in Ioc tă 
sesizeze organele de resort de 
îndată ce li s-a făcut prima o- 
ferlă au scos banii fi au înche
iat tirpul. Ba l-au mai făcut 
■rost traficantului și de alți 
cllenți. Foarte curind insd, N.A. 
a fost arestat. Șl, o dată cu a- 
ceasta, cel peste SO de cllenți 
ai săi s-au convins că „bijutie- 
ruP lor nu le oferise nici o ga
ranție pentru „mar/a” cumpă
rată. în consednjd, ei au fost 
nevolți să predea, conform Icpil, 
lot aurul procurat pe edi iliclie.

motivul pentru care nea adus această 
-problemă i:: «fiscuție, c;i convingerea 

ruriie ,în drept, «spre n i se găsi o t-o- 
luțlonare țwrespunzfttoore in procesul 
de continuă pe-fccțtanare a organiză
rii și conducerii economiei naționale.

Dan MATEESCU
■- ; :z- ■■ ti.,,'../. J- „b

cu mulți an! in urmă unor activiști 
de partid, conslatîad lipsa da temei
nicie a favlrtulrilor adus® lui Stefan 
Foria, _ a ho tării- reabilitarea’ politică 
post-mortem a acestuia și depunerea 
osemintelor iiii" la Monumentul eroilor 
luptei pentru, libertatea poporului țtl 
a patriei, pentru socialism. ?

Prin Întreaga ea viață sl activitate 
revoluționară, prin abnegația 81 «Ur
zeala cu care a luptat pentru vic
toria cauzei eodaltam ului, numela 
lui Ștefan Forlș rămlno Instais In 
rtndurilo mUitanților de seamă aî 
Partidului Comunist Român.

Dr. Florea NEDELCU

Cînd doi 
se ceartă 
pierde 
cititorul!

Obținerea unor recolte mari este determinai!!, In cea mal mare mi
sa râ, de executarea la timp și do bună calitate a lucrărilor de întreți
nere’ a culturilor. Aplicarea acordului global ca formă de organizare 
și retribuire a muncii cooperatorilor, legarea veniturilor mecanizatorilor 
de rezultatele obținute In producție sint elementele care au impulsio
nat executarea lucrărilor de întreținere, care Îndeamnă la stricta res
pectare a normelor de, calitate. In iarnă și ta începutul primăverii au 
fost desfășurate acțiuni vaste In vederea popularizării principiilor de 
aplicare a acordului'global șl pentru constituirea formațiunilor de 
muncă. Ceea ce Interesează în a ceas li perioadă este transpunerea lor 
în practică, realizarea in procesul muncii a unei sirinsc eotaborări intre 
«^operatori șl mecanizatori, creșterea răspunderii fiecăruia în activi
tatea desfășurată zi de zi in cooperativele agricole. Ar 11 greșit să se 
creadă că o dată constituite aceste formații, 6 dotă ce s-a organizat 
aplicarea acordului global, restul problemelor se vor rezolva de 1a sine. 
Președlnlil, specialiștii din unități, consiliile de conducere, au obliga
ția să exercite un conirol permanent pe teren, asupra modului In care 
sint respectate cele stabilite la începutul anului, să se convingă dacă 
cooperatorii șl mecanizatorii lucrează pe parcele luate în acord global 
și pe care de fapt le-au insăinințtii. Trebuie luate măsuri organizato
rice, in vederea participării in mod conștient, cu deplină responsabili
tate a tuturor cooperatorilor șl mecanizatorilor 1a muncă, să se urmă
rească executarea unor lucrări de cea mal bună calitate.

Cu o . astfel de 
cient ca specialiștii din ferme să a- 
nunțe că e momentul potrivit pentru 
executarea anumitor .lucrări și coo
peratorii Încep munco o dată cu apa
riția zorilor, flecare po suprafața 
care l-a fost repartizată pe bază de 
contract. Faptele din teren dovedesc 
cu, prisosință superioritatea și 
tajew aceeiui mod de organb 
retribuire a muncit

La cooperativa agrloo’ă 
AthovoI participă la lui

5^

Mal multi locuitori din 
munn Devestiu, satul Comanca, 
Olt, au făcut abonamente pe lu
na mal la diferite ziare. Pini 
acum Insă o bună parte din a- 
ceste abonamente au rămas doar 
pe hîrlle. Pentru simplul mo
tiv că ele âu fost făcute de a- 
gentul poștal Gheorghe "FÎ1I- 
pcscu, tar de difuzarea lor la 
satul Comanoa urma să se o- 
cupe colegul său. Marin Bărbi l 
Nimic mal firesc, veți zice, in
tr-adevăr. Dar cei do! poștași 
n-au ajuns nici pină acum 
La o înțelegere precisă în a- 
cftMtă privință. Desigur. din 
toată acecotă dispută, cel ce su
portă pierderea »Int cititorii. 
Ceea ce, firește, nu-1 de loc 
rezonabil. De aceea, invităm di
recția Județeană de'poștă șl te
lecomunicații să intre urgent pe 
fir...

Rubricâ redactata de
Dumitra TIRCOB 
Gheorcjhe DAVID 
fi corespondenții „Scinteii"

_____ -ținere la
J___ ... se datoresc, in principal,

generalizării acordului global Ca for
mă do organizare- șl retribuire a 
munclL Cunoscind suprafețele atri
buita formațiunilor de muncă șl chiar 
familiilor de cooperatori, producțiile 
care urmează să fie obținute; și nive
lul retribuirii In condițiile Îndeplini
rii șl depășirii sarcinilor de produc
ție, oamenii sînt interesați si mun
cească mal bine, să obțină recolte mal 
mari. Participarea la muncă a coope
ratorilor in aceste zile este bineveni
tă. deoarece după piollo din ultima 
vreme culturils crase viguros, dar 
o dată cu elo sa înmulțesc și buruie
nile. Executarea fără Intirriera, pe 
flecare tarla, a lucrărilor de Întreți
nere este principala rale prin care m 
poate acționa acum în vederea obți
nerii unor recolte mari la hectar.

Consemnăm In rindurile care ur
mează eltcv.i aspecte legale de exe
cutarea lucrărilor de întreținere a 
culturilor. în primul rind dtevs ci
fre globale care oglindesc ș! ele am
ploarea acțiunilor desfășurate in a- 
c«te zile pe ogoarele Ilfovului. în 
numai dteva zile bune de lucru, pri
ma prașllă mecanică șl manuală a 
fosi efectuată Pe Întreaga suprafață 
do 43 000 de ha cultivata cu floarea-

saafelul. înlrudl datorită timpului 
frumos culturile cresc vă zi n-d cu o- 
chtl, s-a trecut șl la executarea pra
știei a doua,| lucrare caro s-a făcut 
mecanizat pe. 10 (MM) ha și manual pe 
8 (MM) ha. La 'cultura sfeclei de zahăr 
s-a efectuat o prașllă manuală pe În
treaga supi 
canlzat pe 
glia a doua

prașilă manuală po lr>- 
irafață de 13 MO ha șl mc- 
aproape 8 OTO ha, iar pra

știa a doua — po 7 &M șl respectiv — 
4 0®9 ha. Ș! la cultura porumbului 
rare ocupă o suprafață de 154 OTO ha 
au fost prășite mecanizat 30 (MO ha, 
jar manual — 33 000 ha» De amintit 
că o parte djn suprafața cultivată «ru 
porumb a font tratată cu erbltide 6 
dată cu semănatul, Jar acțiunea con
tinuă șl In prezent după răsăritul 
plantelor. Concomitent cu lucrările 
de întreținere se desfășoară o activi
tate susținută pentru prevenirea șl 
combaterea dăunătorilor.

Față de anii precedențl. allt ritmul 
de executare a lucrărilor, cit mal aies 
calitatea lor;se situează la un nivel 
mult mai ridicat. Blneințeier, acest 
rezultai, așa cum am mal arătat, s® 
daloreșta, în bună măsură, aplicării 
acordului global. în Județul Ilfov, 
majoritatea culturilor, cum sint po
rumbul, sfecla de zahăr, floarea-soa- 
relul, tutunul, legumele, vița de vie 
șl altele au fost repartizate pe for- 

. mațîunl de muncă, pe tainilii și gru
pe da cooperatori.

,i avan- 
organlzare șl

.. * ‘ din Valea «a
Argovai participă la lucru, zilnic.. 
c!to 1 (®0 de cooperatori din 115'0 dtl 
au luat culturi pe care să te lucreza 
In acord global. Așa sa «urplicu fap
tul că, plnă acum, cete (MN) ha cul
tivate cu floaroa-soaralui au fost 
prășite o «lată manual 81 mecanizat, 
iar la sfecla de zahăr pe cele 140 da 
ha s-au dat două prașlle manunta. 
Aceeași muncă Intensă am InWnit 
și la cooperativa din Gurbăneștl, 
unde retribuția muncH pe bază da 
acord global s-a aplicat cu bune re
zultate încă din anul trecui. Anul ' 
acesta au cerut aă lucreze în scud 
sistem nu numai cooperatorii, ti si 
pensionarii fi unii salariațl. Așa se 
tace «ta in culturi nu este nici urmă 
de buruiană.

I Inglnenil-țef Ion Cărăușu. de la 
cooperativa agricolă din Fundulea, 
ne-a apus «ta dacă p!nă anul tre
cut Întreținerea culturilor șl recol
tatul dădeau multă bătaie de cap. o 
dală cu .organizarea muncii In acord 
global aresta greutăți au fost înlă
turate. Anul aceeta participă La lu- 
cru mal mulțl cooperatori față de, a- ‘ 
nul trecut, ceea ca a făcut să sca
dă cu două hectare r.i prate te ie eu 
jntașltoare ce' reviri pe un coopera
tor. Și Ia această unitate culturile 
tini' bine Întreținute. Aceleași preo
cupări pentru Întreținerea culturilor 
le-am întUnlt (1 ta-M&gorenL Săru- 

rlesll etc.
Desigur, nu ne propunem -b& scoa

tem In evidență toate cooperativele 
agricole care obțin rezultate bune 
prin «jcganlzarea mundl pe bază de 
acord global Cele ititova exemple a- 
mihtlte stnt oufidente pentru a do- 
vedl eficienta acestei măsuri. Trebuie 
arătat. Insă, că acolo unde nu s-a 
înțolea bine1 acest aLsteni do orga-

nizare a muncii, se mai lucrează încă 
do-a valma, fără epor șt eficiență, 
ceea ca impune o Intervenita mal 
hotărî lă din partea cadrelor do con
ducere din unități, cit șl celoț Ju
dețene. pentru îndreptarea acestei 
situații care poate deveni păgubitoa
re. Amintim că numai la cultura po
rumbului nu a fost organizată mun
ca In acord global pe o suprafață, 
do aproapp 20 (MO hă. Sint bine cu
noscute consecințele « negative ca 
decurg <Eri această' neînțelegere in 
aplicarea acordului global si da n- 
ceea e necesar eă sa tragă fără ln- 
tlrziere Învățămintele necesare.

După cum ni se comunică da 
ta UNTVERS ALCOOP, librăria 
„Cartea prin poștă" a coopera
ției de consum este In măsură 
să pună la dispoziția color Inie- 
rosavl H. ——„—„_ 
meniul științei șl tehnicii, 
dteva titluri de volume din__
torul electrotehnic : Gh. Chlriță 

„Cartea instalatorului electri
cian” ; I. Făcăoaru — „Măsurări 
șl control cu ultrasunete*1'; !. S.. 
Gheorghiu — „Tratat de mașini 
electrice, vol IV, (mașini alh- 
arone”).; W. Opelt — „Tehnica 
reglării automata” ; C. Ptetao- 
reanu — „Agenda electricianu
lui" ; Dicționar tehnic englez- 
român ; Teoria reglării automate 
(culegere de probleme).

Dintre lucrările de medicină 
■mană, amintim : L L Gali -

numeroasa lucrări din do
ta Ut 
sec-

„Asistența stomatologică" ; N. 
Ncsiore®cu — „Bacterlofogla 
medicală” ; E. Serop’.an — „A- ■ 
lergla respiratorie si digestivă" ; 
Dicționar medical, (vol. I sl n). |

In domeniul construcțiilor, re- : 
■Wn atenția lucrările : V. Coleg i 
— „Montarea «sohslrucțlilor me
talice" ; D. Ghimuș — „Materia
la plastice în instalații”; ȘL Ră- 
dulecscu — „Instalații d8 terme- 
ficâre urbană” si altele.

Tonte aceste titluri de lucrări, , 
ea sl altele, pot fj procurate 
prinir-o simplă «suta potjtală 
trlmteă pe adresa : Librăria 
„Cartea prin poștă” a coopera
ției de consum, Sir. Sergent 
Nu țu Ion, nr. 3--Î2. arctorul 8, 
BucurețU. Important de reți
nui este faptul că plata se foca 
la primirea eolelulul.Florea CEAUȘESCU 

corespondentul „Scînieii

Prâjilul mecanic la Hoat&a-joarolui pa tarialola cooperativei agricole din Brdnefti, judojul Ilfov 
r«n•. iăăfcE
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șțitumd astfel o oglindă a eonșțiintei de

experiența de viață și de luptă a maselor

NSCOLAE CEAUȘESCU

la copâtol dinspre Dîmbovija al Câîi Victoriei (fosta Pojtfl centrals) adăpostește Muzeul NafionalMonumentalul edificiu PUN MILENII
VA PREZINTĂ

mii cercetate

numeroase obiecte și documente de mare

arhive și alte

(Continuare In pag. alV-a)

în' monumen-

ararea 
Jll so-

sine a poporalul; a claselor, înmănunchind

© 62săli de expunere

faptelor, m interpretarea lor Justă,

SC1NTEIA - Joi 11 mai

și a conducătorilor"

„Valoarea unei istorii cu adevărat știin

dlrli logice, creatoare de azi 
Cit do rudimentare ne vor pă
rea, din această perspectivă, u- 
neitele de piatră, din paleoliti
cul inferior, descoperite pe Valea 
Dirjovulul (Olt), sau cale de la 
Riplcenl (Botoșani) Ja Rerhetea 
(fn nordul Transilvaniei), la 
Tlncova (Banal) sau la Cheia 
(Dobrogen) ! Calctilind timpul In 
impresionante unități de măsu
ră, cu suta de mii de ani (cam 
atlț înseamnă pasul pe care-1 
facem din sala 1 a muzeului In 
următoarea sau. altfel spus, din 
paleoliticul Inferior în cel mij
lociu) vom înțelege mai exact 
ce a Însemnat trecerea de la 
piatra prelucrată rudimentar la 
făurirea primelor unelte, ta apa
riția celor dinții îndeletniciri —

'fi .tuta-
> ■

șl un volum cilindric pe care la 
origine era așezată statuia Impfi-' 
râtului Tralan, distrusa dc-n lun
gul secolelor. Friza cu reliefuri 

.are o lungime totala de 200 de 
metri și cuprinde circa 2 000 do 
figuri, grupate în 155 de scene. In 
Interiorul soclului, reconstituind 
întocmai modelul, se pătrunde 
printr-o ușa cu ancadrament sculp
tat Aici i sînt amenajate doua în
căperi : un vestibul din care por
nește scara spirala de 185 de trep
te, străbătînd coloana, și camera 
funerară în caro

„Gînditorul“ de Hamangia la „Cloșca

„SCÎNTEIA"

<rHan'«rl nl Tm.ni! murmi!1 frfirsnPz»
ne sugerează încleștările cum-; 
plite dintre om, ajutat de unelte 
modeste, și acești coloși ai 
naturii Motiv să zăbovim în
delung lingă vitrina In care este 
expusă o falrmcă de om de Ne- 
anderihnl, să înțelegem mai 
bine „rolul m!lni!“ caro a de
prins să apuce un obiect, să țină 
o unealta șl e& lovească pentru a 
se apăra.

Evoluția uneltelor de la piatra 
Ia bronz șt, mai tirziu. la • fler, 
dezvoltarea îndeletnicirilor, a- 
doptarea la sCIrștțul neoliticu
lui de către' triburile locale a 
traiului indo-european, consti
tuirea treptată' a populației 
ptoto’jraclce In spațiul caroato- 
dunfirean, afirmarea gcio-drcl- 
lor Intr-o organizare superi
oară — late evenimente econo
mice, sociale, Istorice evocate, 
In fapt, prin exponatele cu
prinse In primele ofili alo mu
zeului. Sint tel atltea trepte In 
sus pe care populația acestor 
tocuri a pășit, sint: tot albea 
trepte ale unul proces dialectic.

în țoale acestea se află sursa 
principală a emoțiilor încercate 
In fața exponatelor, intre care 
vom menționa : uneltele prove
nind de la CUCUTENI (IAȘI), 
BEREVOIEȘTI (ARGEȘ). CER- 
NEI (ARAD), RECI (COVAS- 
NA) ț.a. de la ettrșltul neoliti
cului : vasele de ceramică pro
venind din vestitele miluiri : 
CRI$, HAMANGIA, VĂDAS- 
ȚR.A, CUCUTENI (poate c?a

50000 obiecte expuse din

Această Incursiune în istorie 
este facilitată de amplasarea pe 
orizontală a reliefurilor, în marea 
sute do la parterul • muzeului, jur 
împrejurul masivei baze a Colum
nei Alături de grand Inșii bolovani 
de piatră cioplite, copie fidelă a 
originalului aflat la Roma, ne re-x 
memorăm — cu ajutorul tovarășei 
ELENA lONESCU-GEORGESCU, 
șefa secției — clteva din trăsă
turile cele mai caracteristice alo 
monumentului. Columna măsoară 
39,83 m, fără statuie, are un dia
metru care variază între 3,83 m 
șl 3,60 m , și se compune, din t . r j,
soclul paralelipipedic, coloana pro- tul original — a fost depusă urna 
priu-zisă cu baza In tor, capitelul cu cenușa Împăratului.
•.fu-,' ■ .■ '“-Ț in?

g*. ■ fi ■ ■'J **<{ < '"i tf*'* 1 J ' jț "9 lj r ’ 'if j “ > <1 r >

tifle© coastă în înfățișarea obiectivă a

Impunătoare, maiestuoasă — 
chiar dacă reconstrucția proprlu- 
zisă nu a avut în vedere, din con
siderente de spațiu, declt baza 
vestitului monument, capitelul, 
împreună cu primeje 7 reliefuri, 
care sugerează vizitatorului . ima
ginea sa de ansamblu — copia 
după Columna Iul Tralan este 
una din cele mal importante pie
se care pot fi văzute In sălile Mu
zeului,do istorie. Columna consti
tuie un original, un adevărat 
act do naștere al poporului ro- 
măn. Zăbovim îndelung în fața 
celor 125 de reliefuri alcătuind 
friza spirală a Columnei, reliefuri 
expuse ca filele unei cărți, pe care

EF-X3 uni, 8 mal 1972, a avat Ioc inaugn 
MUZEULUI DE ISTORIE AL REPUBLIC,

_ C1ALISTE ROMANIA.
JgLJl A fost tradusă ostiei In viată Ilolârîrea
Eta.îsrtai Comitetului Centrul al Partidului Comunist 

Român șl a Consiliului de Miniștri cu pri
vire la înlilnțarea Muzealul de Istorie al Republicii 
Socialiste Romănia.

— Concepția de organizare a muzeului — ne spune 
prof. dr. FLORIAN GWKGBSCU, directorul prestigioa
sei instituții — ieiul in care au lost selectate șl ampla
sate miile de obiecte șl documente, demonstrează 
înalta sa limită -șllințlllcă. Străbătînd numeroasele 
săli, vizitatorului i se oferă o perspectivă amplă asu
pra vieții sociale, o analiză nuanțată a lenomcnclor, 
o interpretare a lor pe baza lllozoliel materlallst-is- 
torlce, o prezentare obiectivă și riguros exactă a lup
telor, cu un permanent respect pentru adevărul isto
ric. Istoria devine, ostiei, în iața ochilor celor prezent! 
o carte vie, plină de numeroase Învățăminte, desprin
se din laptele' nenumărate ale trecutului șl prezentu
lui, puse în slujba viitorului comunist ai patriei.

eu pui“, de la veșmîntul lui Alexandru
‘' i. . . ...... i ■.........

cel Bun la originalul Proclamației de la
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poate fi citite în bivorelief des
fășurarea celor două războaie ala 
romanilor cu dacii, redate; proba
bil, după comentariile scrise de în
suși împăratul Tratam Zăbovim 
în fața chipurilor aUt de expre
sive ale ostașilor daci-și romani, 
urmărim dramaticele încleștări 
ale celor două armate, triumful 
învingătorilor, ca și soarta învin
șilor, cucerirea Daciei libere de 
către armatele lui Tralan. Reve
nim din nou șl din nou asupra 
acestor secvențe, asupra acestei 
narațiuni în piatră, și înțelegem 
•mal bine decît din orice manual 
procesul atit de zbuciumat al 
plămădiri! poporului nostru.

„.Te Invităm, stimate cititor, 
să ne însoțești Intr-o scurtă 
călătorie prin acest monument 
al existenței noastre demne, al 
permanenței noastre pe melea
gurile de la Dunăre $1 Carpați. 
Sentimente pe care le încercăm 
Încă de la Intrare, In minele 
bol, etrăjult do busturile legen
darilor, Tralan șl Docebal. ale Iul 
Miroaa cel . Bâtrin. Ștefan cel 
Mare. Mihai Viteazul si Ale
xandru Ioan Cuza.

începem, așadar, călătoria In 
timpul milenar al acestor locuri, 
al «oriei. Cu emoție, cu mîn- 
drlc. Luăm, pa rlnd, cunoș
tință de documentele, măr
turiile ce Înnobilează. dau 
viață celor 62 săli de expunere, 
grupate în nouă secții : DE 
ISTORIE STRĂVECHE (pinfl in 

r^^iVECHH tec.Tfes
see. Ui. e.n.j. MEDIE (săc. ■. 

111-1620). MODERNA (1821-1018)“ 
șl CONTEMPORANA (1918-1972), 
in seclta de NUMISMATICA -i 
gata TEZAURULUI, în LAPI- 
DARIUM și secția de ISTORIE , 
A CULTURII.

Vom parcurge mal întli. în
soții! do tovarășul VALERIU 
LEAHU. șeful secției de istorie 

■ străveche, sălile In care sint 
sîrlnse mărturii ale existenței 
omului pe aceste meleaguri in- 
cepirid din paleolitic. Sint expu
se mărturii de acum șase sute 
da mii de ani : unelte rudimen
tare din silex, descoperite ' In 
bazinele Inferioare ale Oitulul 
șl Argeșului, dovediad imputarea 
spațiului carpato-dunărean de 
către homo ercetus, încă de ta 
începutul paleoliticului ; unelte 
din piatră cioplită mal rar din 
os, produse de omul de Nean
derthal și do homo sapiens fos
sil!*. ,

EPOCA PIETREI CIOPLITE 
(paleolitic). EPOCA MIJLOCIE 
A PIETREI (mezolltlc), EPOCA 
PIETREI ȘLEFUITE (neolitic), 
EPOCA BRONZULUI, EPOCA 
FIERULUI.. Sint denumiri cla
sice, periodizări consacrate In 
manualele de istorie, cărora le 

; cunoaștem, desigur, „viratele In 
timp". Dor, parcurgând sălile 
muzeului, oprlndu-ne ta fața 
exponatelor, vom înțelege ■ mal 
profund dramaticul efort al de
venirii umane, îndelungatul 
drum pe care aven sfi-1 străbate 
omul de la primele manifestări 
conștiente, ptnft la momentele 
cie sunremă conștiință de sine, 
de triumf al inteligenței șl gin-

' r i t&n
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CICERO

Celebrul vas cu inscripția „Decobalus par Scorilo

Panou dedicat mișcării, revoluționare conduse de Tudor Vladimirescu

modernă,

(Teleorman)

Istoria esto cea

BĂLCESCU

Dintre exponate remarcam
MARX

(sec. IX—VIII l.e.n.), cultura materială a tracilor din prima epocă 
a flerului, apari (la monedelor.

Oamenii își fâuresc propria lor istorie

Obiectele și documentele expuse evoca perioada 
de istorie veche, cuprinsa între secolele 9 î.e.n. șl 
III e.n.

„Femeia șezlnd' și „Gînditorul*, descoperite la Cernavoda

de la Blharea, 
n parcă să In-

Drnpelele delegațllor pnrtlclpanțl la marea adunare popu

irete Întreg este Înfățișată 
inilor din 1997. cu tele- 

__ 11 a autoritătUor care

acordate la eliberare, lascrlp- 
Ivirtd organizarea : locali taților, 
.ipâ hărți vechi aduc mărturii

1 triburi, consilii 
metalurgia broi

in salo svocGrii marii persorialitâji a lui Mihai Viteazul

posesorului
aparține ca

ts naivă neutru caii 
Michelangelo,. vasu 
corpului 
na sau

Principalele evenimente evocate : continuitatea populației au
tohtone daeo-romane, pe teritoriul țării noastre, mlgrațla popoare
lor, formarea poporului român șl a limbii române, apariția pri
melor formațiuni politice —• cnezatele și voievodatele, crearea sta
telor feudale românești, epoca lui Mircea cel Bătrin, Alexandru 
cel Bun, Iancu de la hunedoara, Vlad Tcpcș. răscoala de la Ito- 
bilna (1431), Ștefan cel Mare, apariția breslelor, răscoala Iul Gh. 
Doja (1514), formarea Principatului autonom al Transilvaniei, epoca 
Iul Mlhai Viteazul ; realizarea pentru prima dată a Unirii Țărilor 
Române, epoca iul Constantin Brincoveanu și Dlmltrlc Cantemir, 
aparl(la elementelor prccapitallste, răscoala lui Horea, Cloșca șl 
Crl.șan (1781).

Dintre obiectele deosebite:
5 

o Cele mal vechi unelte de piatră de pe teritoriul țării noas
tre 'circa COO 000 l.e.n.) descoperite pe văile Dîrjovulul, Meza
tului șl la Fărcașele.

e Cea mai veche mărturie osteologică umană pe teritoriul țării 
noastre ■— falanga omului de Neanderthal (1080D0-—40 000 Le,n.) 
descoperită în peștera Ohaba Ponor.

o Cele mal vechi reprezentări ale unor dflruțș (epoca bronzului) 
descoperite La Cuelulata (Brașov) șl Tiream (Satu-Mare).

o Coiful celtic de la Glumești, sec. III î.e.n. (Satu-Mare). 
o Tezaurele traco-gete de la Craiova și Pereții

Bec. IV l.e.n. 
o Cel mai vechi document tn latină găsit In țara noastră „Tra

tatul de alianță” Intre Roma șl Callatls, sec. I l.e.n.

v ........

jars geograful antic Strabo 
că „a făurit un stat puternic șl 

i goților cea mal marc parte din 
iile vecine. Ba îneă a ajuns

sala 19 no oprim Îndelung In 
unei hărți Imense, alcătuită pa 
uporl de trunchiuri Hroscc do 
:. metaforă expresiva a vigorii 
tbllltăiii unul neam care abia se 
ase : ea Ilustrează așezările lo- 
filn secolele VIII—X. extrem de 
îroasa. premisă a apariției pri- 
r formațiuni politice românești :

(Continuare in pag. a V-a)

atestă data exactă la care Dada era 
o Capul de bronz al împăratului 

una dta cele două statul Imperiale descoperite pe teritoriul Dariei.
• Stela veteranului Iullus Crescens (descoperită la CAșel sec; 

III), care poartă o țundră de origine darică, asemănătoare cu cea 
purtată de ciobani.

a Tăblițele cerate de la Roșia Montană (sec. ID reprezentând 
contracte de vinzare-cumpârare, documente eplgraflce unice, ase
mănătoare cu cele descoperite la Pompei.

o Depozitul de rame de oglinzi de La Sucidava.

sexe gospodăriile, pamintui aut n< 
bogab Aici a continuat eă pulsezi 
o bogată viață materială el enirltuo' 
lâ — ne spun descoperirile arheolo
gica de Ia BratcI si Budureasea ex
puse In sala 10. consacrata unei ’ 
gin1, panoramice a secolelor IțT-

Pe un perete ....................................
răscoala țăranilor dLn 1997. cu tele
grama originală a autorităților care 
anunță Izbucnirea, la h'lflmlnzl. a ma
rii ridicări in luptă împotriva asupri
rii. a nedreptăților fiociale. Mărturii 
emoționante Ilustrează eroismul șl sa
crificiul maselor populare In luptele 
dramatice de In Mărășll. Mărâîcstl.

Ima-

Variatul inventar agricol (seceri, fia
ra da plug, rișnîțc). numeroasele o-

mal frumoasă cultură din Europa, 
prezenllnd vase eu decorații trlcro- 
me). GUMELNITA, TISA. SALCU- 
ȚA ; obiectele de artă neolitică. mo
delări in lut os șl piatră, Infătlșlnd 
oameni șl animal©, antldplnd sculp
tura modernă (dintre numeroasele 
exponate amintim doar capodoperele 
da La Cernavodă — „Gindltorul” gi 
„Femeia șezlnd” — un decorativ 
cap de om descoperit ia Vădaslra, 
„Mama cu copilul în brațe- — sculp
tură a cărei compoziție pareoschl- 

’•ra Plots a lui 
In forma 

omenesc de la Sulta- 
modelul de sanctuar da 

la Căsdoare. ni:n:croate!o repre
zentări zoomorfe — o vulpe minia
turală, un ciudat, umanizat cap da 
cerb, păsările fantastice etc — toi a- 
tltea dovezi că omul acestor locuri 
și-a asociat viața aspirației către 
frumos).

Iar ps măsură ce vom înainta prin 
sălile muzeului, vom privi alte și alte 
obiecte de deosebită valoare, lnțele- 
glnd mai bine că civilizațiile de mal 
tlrzlu s-nu clădit pe civilizațiile, no 
culturile secolelor ce au precedat era 
noastră. Citeva dovezi : armele și

nVIJUUÎC Șl ptitLlc .

o Primele statute ale unor asociații muncitorești „Lucrătorul 
român” șl „Socialistul".

o Memorandumul trimis la Vlena In 1802 de mișcarea memo- 
randlstă?

ite o punte de legă- 
cu publicul prin 

.Înțelegeri* dintre

Dintre obiectele mal Importante :
o Vasul cu ștampila „Decebalus per Scorilo”, găsit la Grădiștea 

Muncelulul.
o Copie după Inscripția funerară de pe mormîntul Iul Tiberius 

Claudius Mnxlmus, cel care a dus lui Traian, care se afla Intr-o 
așezare Incfl neidentlficată pe teren — Ranlsstorum, capul mare
lui rege dac, DecebaL Piesa originală se află In muzeul din Ca
val la (Grecia).

a Diplome militare acordate soldațllor diri trupele auxiliare 
romane după terminarea serviciului ■ militar ; documente Impor
tante vorbind despre organizarea administrativă șl militară'a Da
ciei, cum este Diploma de la Porolissum, din august 100, care 

~ ' provincie romană., 
Traianus Dedus (248—251),

uneltele, podoabele din bronz, sșwrfi
nind unor culturi celebre din epoca 
bronzului — MONTEORU (MUNTE
NIA). GÎRLA MARE (OLTENIA), 
WIETENBERG (TRANSILVANIA). 
CRUCENI (BANAT) ele. ; Ipos
tazele divers©, stilizate ale soa
relui cu care slnt decorate vasele din 
această perioadă ; obiectele de prove
niență tracică din epoca Intlla a fle
rului, sec, IX—V !.e.n, sau cele da
cice din a doua epocă a flerului — 
sec. V—I Le.n.).

Sfrăbăltod sălile, Inalntlnd In fapt 
prin istorie, vom descoperi. In con
tinuare. no) atestări ale unor eveni
mente cunoscuta. De la llliri, sclțl, 
colți — seminții ce au venit In con
tact cu tracii șl dacii Înainte de era 
noastră — slnt păstrate in «Milo 
muzeului mărturii valoroase.

Apogeul civilizației geto-dace este 
atestat de exponate bogate din se
colele I t.e.n. — I e.n.. clnd — ass 
emu ne înfățișa tovarășa LUCIA MA- 
RINESCU-TEPOSU. șefa secției de 
istorie veche — asistăm la o dezvol
tare remarcabilă a forțelor de pro
ducție. Ia o dezvoltare politică deose
bită. îneapînd cu epoca lui Bureblsta, 
despre caro geograful antic Strabo 
șjj’jUTfl! C* "* mtiAFnli* si
a', supus 
populațiile vecine. Ba ineă a ajung 
să fie temut și de romani* (text care 
poate ti citit în sala 11 a muzeului).

Un eveniment muzeal : celebrul 
vas cu inscripția „Decebaius per 
Scorilo* (Decebal. fiul Iul Scor Do). 
Nu s-a păstrat intact. Reconstituit, 
marele vas, ca un clopot invers, na 
sugerează, bunăstarea 
său. Poate — o ipoteză

KOGĂLNICEANU

Obiecte și documente dedicate epocii cuprinse 
între retragerea jurelianâ din 271 e.n. și anul 1820, 
prezentate în secția de istorie medie a României.

dintîi carte a unei națiuni... 
își vede trecutul, prezentul și vii

DE LA SALA 1 LA SALA 10
Obiectele expuse aduc mărturii asupra unei pe

rioade de 600 de milenii.
Perioada cuprinsă Intre anii 600 000 l.e.n. — sec. I l.e.n., recon

stituită, prin documente, in secția de Istorie străveche a locuitori
lor de pe teritoriul țării noastre, evocă următoarele momente și eve
nimente mai importante : apariția primelor unelte de silex, unel
te de piatră șlefuită, primele unelte de cultivare a plantelor (pă- 
min(ului), organizarea în ginții 
prototraee în epoca' bronzulnljț

uiu Jiv ««..ivij, Ulii Vlb IU111UI ( 1 JiHUI UUt 1U»U

luționarii români. Desăvârșirea statului român național unitar 
(1918). ,

Dintre documente vâ recomandam :
o Textul original al Proclamației de La Padcș, redactat de 

Tudor Vladlmlrescu.
o Steagul original al pandurilor Iul Tudor.
o Manifeste și programe ale mișcării rcvoluționnre de la 1848 

din Moldova, Țara Românească șl Transilvania
o Originalul Proclamației revoluționare citite la Islaz, eu 

semnăturile membrilor guvernului provizoriu.
o Steag domnesc pe care apar pentru prima dntă reunite ste

mele Țării Românești și Moldovei.
o Primul drapel înmlnat de Cuza oștiri! unificate, cu Inscrip

ția „Onoare șl patrie”

roase stampe de epocă cnre-1 înfă
țișează ne Tudor Vkidlmlrcncu si pan
duri! ffăl. arme purtate de răsculatl 
etc., hărți, documente de larg înte- 
rea. ce refac IntroEul Itinerar al pan
durilor nlnă la București, materiala 
care arată limpede cauzele neeslul 
«dsm social de r&sunet.

ClHm . din originalul Proclamației 
de Ia Pafle* expus intr-o vitrină 
,.„.nlcî o pravilă nu oprește pe om 
de a Inllmplna răul cu rău... că ne 
ajunge fraților atita vreme de clnd 
I“icrămile de pe obrazul nostru nu 
s-au mal uscat...*. Cuvintele rttoco-

șl cultură existent In această pe- 
ribadâ.

O Încăpere specială — sata 27 — 
destinată celor 47 de ani ai domniei 
lui Ștefan!, Ilustrează emoționant 
personalitatea sa copleșitoare. Acte 
de danii cu pecetea originală, privi
legii comerciale, scrisori originnle 
ale domnitorului, citata din cronicile 
cronicarilor . polonezi ctmtempornfi! 
DIugosz șl Miechowschi, ferecaturi 
de carte in aur, argint șl pietre pre
țioase lucrate In acei ani finire care 
Evangheliarul de la Humor din 1473, 
confinlrsd chipul cel mal autentic al 
mărețul” domn),' mulajul' sarcofagu
lui eău de ta Putea Întregesc portre
tul acestui „bărbat glorios șl victo
rios... prevăzător. Isteț, biruitor con
tra rl aș mani lor. nu in zadar socotit 
printre eroii secolului nostru*.

Urdnd In continuare pe firul isto
riei, pălrundom in fr&mlntalul secol

- . . O0
cuprinse între anii 1821 șl 1918, perioada de Istorie 
moderna.

Principalele momente șl evenimente evocate : mișcarea revolu
ționară din 1821, condusă de Tudor Vladlmlreseu, revoluția bur- 
ghezo-democralică de Ia 1848. Luptele din Dealul Splril, Unirea 
Principatelor — 1859, cucerirea Independenței de siat — 1877, răs- 
pindîrea ideilor socialiste. Primele organizații șl ziare soclnlLste șl 
muncitorești, răscoala țăranilor din 1907, primul război mondial.

Documente dedicate prezentării evenimentelor

Iul ce sl-a aplicat stampila mareînl 
astfel un .net (le proprietate”. Privim 
îndelung însemnul șl dincolo de sem
nificația Istorică, de rolul Jucat In 
dispute oavante, ne lăs&m copleșiți 
da gindul că acest vas a fost con
temporan marelui dac. Încă un ar
gument prețios, d© atestare a unei 
existențe permanente, • neîntrerupte 
a statului dac.

Urrnlnd firul anilor șl al eveni
mentelor, pășim In sălile destinate 
crtetallzârll dvfllzatleJ gelo-dncice 
(sec. I Lem. — I e.n.). perioadă tn 
care s-a afirmat personalitatea unor 
regi daci ca Bureblsta sau Decebal.

Ne reține atenția, în sala 14. ar
mamentul dacic tradițional descope-

ler. tn anul 1600, cu prilejul vizitei 
lui Mlhai la Fraga, la împăratul Ru
dolf a! II-lea Mari reproduceri 
după gravurile dta ..Istoria cronolo
gică a Ungariei”. aGată șl ea in ori
ginal tate-o 'vitrină, reînvie mo
mente importante ale domniei sala t’ 
Călugflrcni. Țlrgovlște. Sellmber. 
MirMău. Gorfisifiu. O uriașă 
hartă din plăci metalice cu cele 
trei principate române reunite, vi
sul de secole al națiunii realizat 
pentru prima dată de Mlhai. domi
nă ®ala. Documente emise de dom
nitor, printre care șl unul datat S 
îuiîe 1009. conțlnlnd celebrele cu
vinte : „Eu, ălihai Voievod, prin 
mita Iui dumnezeu Domn al Țări!

o Cel mal vechi sigiliu de oraș — Bala Mare, sec. XIV.
o Primul document emis de cancelaria Moldovei care s-a păstrat 

pînfl azi (1392).
o Cel mal vechi tipar de sigiliu (aparțlnlnd Iul Alexandru e©l 

Bun - 1432).
o Cel mal vechi semn de breaslă (1450).
o Cea mai veche atestare documentară a Bucureștilor (1450). 
o Primul chip al unul domn român apărut tntr-o tipăritură — 

VLod Țepeș (1491). ‘
o Cea mal veche piesă de artilerie descoperită pe teritoriul 

țării (1470).
o Cel mal vechi document cane atestă organizarea administra

tivă a Bucureștlulul (1503).
o „Patenta Imperială" de desființare a lobâglel în Transilva

nia (1785)

dîvanurllor ad-hoc : evocarea penso- 
nalJîățfi iul Alexandru Ioan Cuza, 
primul domn al prindoatelor : lupta 
pentru unire a maselor populare 
—■ slnt redate cu forță. Ace
leași masa care, in 1877. nsa cum 
ae ilustrează pa larg In muzeu, vor 
da pilde vibrante da eroîsm In răz
boiul de neatirnară. Eroism evocat 
prtatr-o multitudine de piese muze
istic©, intre rare se remarcă : drapele 
61 stindarde alo unităților militară 
evidențiate In luptă, armament folo
sit de ostașii români, obiecte neuro
nale ale unor eroi căzui! la Grlvița. 
Plevna, Rahova, Smlritan.

— Fîerare obiect șl document da 
aici, ca de altfel din tot Muzeul de 
istorie, nl se relatează, are In ace
lași timp istoria Iul. Iată, de pildă, 
această goarnă cu Inscripția : „Noii 
căciularlt de ta Grlvlța dărulm aceas
tă goarnă .viteazului Oprea Doroban
ții". Obiectul a fost... redescoperit la 
bludloul cinematografic Buftea, a- 
chlzlțlona1. cu prilejul turnării filmu
lui „Nepoții gornistului”...

—Intr-o vitrină. Îngălbenit de vre
me. primul număr din zlaru! „Socia
listul*... In. alta, un număr din 
revista „Familia” In care Mte publi
cat pentru prima .dată la no! portre
tul iui Marx... Fotografii, grafice, 
macheta (intre care cea a vasului 
fluvial Anghel Sallgny)..

Slnt consemnate, documentar, ca 
moment deosebit, dezvoltarea miș
cării muncitorești ș! .socialista in 
România, legaturile el cu Frie
drich Engels. V. L Lenin, precum 
s! cu fruntași al mișcării socia
liste internaționale : Karl Kautsky, 
Rosa Luxemburg, precum și perioa
da Istorica a proletariatului român 
caro își «instituie propriul său partid 
do clasă — Partidul Social Democrat 
al Muncitorilor din Rocnănta.

!sele originale expuse Românești, al Ardealului șl b toată
e. documente; tabiecle Țara a Moldavei”, o ©able "atribuită
ifa'eazâ'io-ij.cpucâ'fîde hrlZiSinanRpașa IntregescrâtihĂSfâfâ
omicâ, sflșiâtâ insă de evocatoare a acestui colțnde^îhiizeu;
ntru domnie,'fript care Despre norii negri care'fe-au-abfi- 
îflblre a celor două ts.it asupra țărilor romtae Ia sfirșl-
efide-ca lor nub dom!- tul secolului al XVIi-iea și începu-

, Unii domnitori In- tul ceiul de-al XVIII-lea. sălile 39
npbtriveascâ. Intre ei, șl 31 reușesc să vorbească , vlzitato-
: documentele, se aflau rltor. prin graiul atlt de expresiv
mii Vodă ce! Cumplit al obiectelor de epocă. Principalele
o monedă din muzeu . înfruntări intre mațele de țărani
sa, „părintele Moldo- nemulțumiți și clasele dominante

1 Mare, Neagoe Bara- și-au găsit nici o Ilustrare vie. paslo-
Cel (un tun aflat In- nantă. prlntr-un material documen-
atestă Încercarea sa tar expresiv > și variat. Răscoala de

! a armatei). E! pre- Jâ Bobilna, evocată printr-un mare
pentru scurta, dar stri- panou cuorlnzind ds^fățurarea ostlll-
a!e a Iul Mihai Vlten- taților. își ‘ -

glorie In Istoria po- tură emo.
care și-a găsit o expunerea acelor

ilt nivel. In sălile mu- răseulall (români, maghiari, sași. ®e-
o vitrină no privește cu! — după cum atestă documentele)
t al domnJtnruliri. și nobili. ..Tnteletreri" caicele In
nzător! din cunoscuta picioare de aceștia din urmă, cu ocn-
,ată de Egidius Sade- zla înăbușirii tn slnae a revoltei; Mal
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Panoul dedicai fâuririi P.GR. Un document lumina» al realizârilor socialiste

(Urmare dini pag. b IV-a)

nelimitate

acum
TITULESCU

Cavalerul trac

Roți ta, supliciului lui Horea și Cloșcactanle. Constituția nouă

Alte AcHWflfe. și obiecte

Fotografiile de Mllial Andreescu

TEZAURUL ISTORIC
DIN PERIOADA FEUDALA

uui,
Cabinetul

DIN EPOCA NEOLITICA
CABINETUL NUMISMATIC

Paftaua legondarului Negru Vodâ

— ne saune w- 
SARAFOLEAN,

23 August 1944- 0 evocare vibrantă a insurecției

Gnrvăn. 
Paftaua

o Tezaurul ele In Ostrovul Mare, conțl- 
nfnd numeroase obiecte de podoabă. cu 
ornamente geometrice, cu soarele Imn-

aparțtaal lut 
rtebo-

DIN EPOCA BRONZULUI
'ta.:. 'tata •« .?3!h «-.■ &

SClNTElA-jol 11 mai

Documentele prezentate evoca evenimente ale 
Istoriei contemporane, cuprinzând perioada de la 
sfîrșltul primului război mondial pînâ în zilele 
noastre.

SECȚIA DE ISTORIE 
A CULTURII

artistică 
crusta te

ptaâ azi. Este relevat 
care se bucură azi p< 
externă, 1< 
țările t ,... 
luptătoare pentru progres 
România la O.N.U. ; fologr 
vizitele. In diferite țări de

o Bijuterii de maro valoare artistică, 
veritabile capodopere, din perioada mo
dernă ți contemporană.

« Primele tipărituri în slavo
nă aparțlnind lui Macarie, În
ceputul secolului XVI.

e Tipărituri ale Iul Cores! : 
Sbornlc, Psaltirea românească, 

XVI.

DIN TEZAURELE PERIOADEI

mane, menite să ateste, 
talul noblL

‘ -I
Un tun al formațiunilor conduse dp 

Avram lancu

lor ți primul număr al „României 
•libere" Ilegale, tipărită de către P.CJl.
Un ziar nu mal mare dealt o coală 
obișnuită de htrtie, dar unde flecare 
rind, flecare cuvint aveau sclipirile 
roșii ale adevărului. Privim o hartă 
a acelor ani, cu săgeți roșii, arcutadu- 
se energic, potrivit unor rațiuni ri- 

Insemnările stal făcute 
parcă după un cod, intr-o 

după esențialul evenimentului

Pe o suprafață de aproape 800 de metri glnnt în diverse Ipostaze, expresie n exis 
pătrați, în 32 mari vitrine sînt prezentate — 
după cum ne-a Informat șeful secției fle-

JAN BURDA

Principalele momente șl evenimente evocate: reforma agrară 
din 1918—1921, masacrul de Ia 13 decembrie*. 1018 din Piața Tea
tralul Național, momentul Istoric do la 8 mal 1921 — crearea 
P.C.R., greva minerilor de Ia Lupenl (1929), apariția primului nu
măr al ziarului „Scintcia" : 13 august 1931, Congresul al V-lea al 
partidului — 1931, luptele ceferiștilor șl petroliștilor din februarie 
1933, asasinarea de către legionari a Iul Nlcolae Iorga, I. G. Duca, 
Armând Căllnescu, cel de-al doilea război* mondial, Insurecția ar
mată, organizată șl condusă de P.C.R., eliberarea țării, participarea 
României Ia război alături de Armata Roșie, pină la victoria finală 
asupra fascismului, lupta P.CJL pentru democratizarea aparatului 
de stat, reforma agrară, guvern democratic, Instaurarea guvernului 
,de largă concentrare democratică dr. Petra Groza (6 martie 1915), 
proclamarea republicii, naționalizarea, înființarea primelor coope
rative agricole de producție, trecerea la economia planificată, în
cheierea cooperativizării agriculturii. (1902), ndoptarca noii Consti
tuții a țării. Congresele al IX-lea și al X-lca ale P.C.R.

fost asasinat de legionari. Vizitatoru
lui 1 re perindă pe nub ochi, ca Intr-un 
autentic film al acelor onL si alte 
dovezi materiale Ia fel de revelatoa
re pentru politica criminală a fascis
mului : rușinosul Dictat da la Vlena 
(dosarul expune ultima filă a aces
tuia), fotografii cu intrarea, hitleriș- 
Ulor in România.

Erau anii de început al dictaturii 
mill taro-fasciste.

In vitrinele clin aceeași sală, din 
sutele de mărturii alegem doar,două : 
mașina de scris Moșită de Constan
tin David pentru editarea manifeste-

® Copia după Columna Iul 
Trnlah. •

• Alte 160 exponate, săpate în 
piatră, ordonate cronologic de la 
sec. IV î.e.n. plnâ la sec. . al 
XVIII-len. .

■ ® Cele mal vechi exponate a- 
parțln fostelor colonii grecești de 
pe teritoriul țării.

® Bogat reprezentată este arta 
«tatuară mare, prin descoperirile 
făcute In Dobrogea. Pot fi admi
rate numeroase statul, replici 
după originalele din epoca elenis
tică, monumente de artă provin
cială romană.

0 Sectorul medieval al Laplda- 
riumulul Ilustrează dezvoltarea 
economică, socială și spirituală n 
secolelor XII—XVIII.. De o ex
cepțională valoare slnt cttevn pie
se caracteristice artei brincove- 
nești (sinteză originală a tradiții
lor artei feudale românești) : sar
cofagul doamnei Băloșa Cantacu- 
zlna — 1711, coloane ale vechiu
lui pridvor de la Mitropolia din 
Tlrgoyiște. ;

Dintre numeroasele documente șl obiective :
o Cărți de delegați la Congresul de constituire a' P.C.R.
• Sirena atelierelor C.F.R. Grivița care a chemat la grevă, 

în 1033.
'• • Primele numere ale ziarelor „Scinteia* șl „Românln liberă'.

• Hărți originale ale operațiunilor forma (lunilor patriotice ln-
«urecțlonale. '

• Buletin de vot de la alegerile din 19-10.
• Legea privind naționalizarea (original).
• Grafic cu evoluția relațiilor externe ale Românie! din 1855 

șl pînă astăzi

tlunea de Istorie contemporană. Fo
tografii Inedita, peste caro timpul 
ș!-a tipărit puternic amprentele 
eale. Imortalizează imagini din fa
brici devenite istorice, vorbesc despre 
efortul de refacere a economiei dis
truse de război șl creșterea numencă 
a clasei muncitoare, despre adoptare» 
unor leg! democratice sub Impulsul 
valului revoluționar.

Slnlem In fața unei fol de ziar in
trate definitiv ta conștiința noastei. 
„Socialismul" relatează pe larg dex- 
baterlle ce nu dus ia crearea paru- 
dulul cu cel mal strălucit destin în 
istoria României : Partida I Comunist 
Român. Privim în sala de muzeu o 
carie de delegat, iar, mal apoi, copta 
p-ocesuiul-vcrbal de arestare a dele- 
gaților la congresul de constituire.

— Cele trei file ale procesului-ver- 
bnl încheiat de Siguranță, cu prilejul 
arestării delegațllor la Congresul da 
constituire al P.C,

O întreagă > perioadă care urmează varășul GAVRILj _____ .
formflrll statului național unitar ro- șeful secției Istorie contemporană, ore 
mân cate cuprinsă In muzeu In sec- o valoare deosebită nu mimai ca do-

e Primul automobil care a cir
culat In București (1 900).

• Tunica de eercelaș, ca.se» '< 
ochelarii Ecaterlnel Teodorota. '

o Costumul de explorator al Iul 
Emil Răcorită, participant Ia ce
lebra expediție cu vasul ..Belgie»" 
in Antarctica.

• Machetele avioanelor reali
zate de Vlaleu, Vuia, Coandă,

• Birou de lucru ol Iul I.I» Ca-
raglnle. ■

• Cununa de lauri oferiți de 
studenții, din Rio de Janeiro llarl- 
eleel Darclâe.

o Macheta primei locomotive de 
cale ferată normală construită ta 
Reșița (192S).

o Fracul Iul Tltalescu si roba 
de doctor „Honoris causa" nl Uni
versității din Oxford a Iul Nlco- 
lac larga»

• Una dintre viorile Iul F.neseu 
șl bagheta cu monograma Iul.

Oltux pentru apărarea pămlnlulul 
strămoșesc ; atitudinea revoluționari
lor români care «salută. Intr-un mani
fest-document. Marea Revoluție So
cialista din Octombrie : „Cetățeni șl 
muncitori 1 Strigați șl clntati de bu
curie*.

Un Ioc distinct este acordat In mu
zeu momentului 1918 — făurirea sta
tului național unitar român. Privim 
cu adinei emoție Moțiunea Unirii 
votata de Adunarea națională din 
Aliji lulla, din care cităm : „Aduna
rea'națională a tuturor românilor 
din Transilvania, Banat șl Tara Un
gurească, adunați prta reprezentan
ții lor îndreptățiți la Albs lulls In 
ziua de 1 decembrie 1918, decretează 
unirea a celor român] șl a tuturor 
teritoriilor locuite de dinții cu Româ
nia".»

împotriva Meilor Înaintate, dar șl 6 
mărturie grăitoare a Unității de luptă 
a clasei muncitoare.

Anii 1922—1923 evocați de statistici 
cu accente dramatice, Imagfalle- 
mărturfr din timpul crizei generale 
care'Începe ta 1929 șl greva mine
rilor do la Lupenl ; Imaglnlle- 
mărturll despre ce! SUD 009 șomeri ta 
1932. ca șl documentele despre cele 
31 miliarde lei — lâ atit se rldlea ta 
1932 datoria țăranilor cu pfimlnt pu
țin!.— sînt zguduitoare. Istoria ișl 
urma evoluția el dialectică. afirmtad 
noi forțe sociale. .Ungă drena „Grt- 
vlțel* anilor 1933, expusă in sala <3, 
auzim parcă vibranta chemare la 
lupta a ceferiștilor. Intre documen
tele despre procesul de la Craiova ol 
ceferiștilor, privirea; Iți e®le atrasă da 
Un proces-verbal al poliției care ares
tează pe cel ce „voiau să depună in 
favoarea acuzaților șl a citi adeziuni 
•lp.fmuncltorilor, :pentru stingerea 
procesului . șl eliberarea celor Implf- 
eațlr,.Intre.nrestH!,i seș'aflasșsȘSctini 
scrie documentul expus s—rmărul 
utcdstr-Nlcolae Ceaușescu."

O sulta de fotografii, dintre care 
una cu un emoționant autograf, ■ e- 
vocă acțiunile curajoase ale marelui 
om politic Nlcolae Tlteleșcu pentru 
pre! nil mp ton ren războiului ; alte ma
teriale muzeistice vorbesc despre ac
centuarea procesului de lichidare a 
democrației burgheze șl restringerea 
drepturilor șl libertăților cetățenești, 
precum șl despre afirmarea crescta- 
ch'i. sub Influența luptei eroice a par
tidului comunist, a forțelor democra
tice. patriotice si antifasciste.

® Este organizată In etajul al 
II-lea al clădirii muzeului și cu
prinde nouă săli.

• Pot fi ..vizitate: o sală de bro
derii, două săli de costume de 
epocă, două săli de artă In lemn, 
o sală de ceramică, două săli de 
covoare (scoarțe românești șl co
voare persane), o sală de argin
tărie.

_ ____„ si antifasciste.
Iedele aflate tatr-o vitrină - 

un port-vlzlt. unelte de scris etc - 
Îndeamnă să citim o explicație zgu 
dultoare. Pașnicele mărturii au apar
ținut marelui patriot Nlcolae Iorga 
He s-au găsit asupra sa după ce i

rltățl : 3 piese de aur purtînd In
scripția Koson.

® Bogat reprezentată este peri
oada formării poporului român : 
monede republicane romane sec. 
II—I t.e.n., monede imperiale ro
mane sec. I e.n., monede emise de 
Troian înainte și după cucerirea 
Daciei, emisiuni speciale pentru 
provincia Dacia.

.• Piese de o deosebită valoare: 
primele monede feudale româ
nești (1365 — Vladislav I în Țara 
Românească și 1377 — Petru Mu- 
șat în Moldova) ; monede emise 
de principii Transilvaniei ; pri
ma monedă cu inscripție în limba 
română : 1373 — ncceaua lui loan 
Vodă cel Cumplit; probe mone
tare de pe vremea lui Al. loan 
Cuza primele monede șl banc
note ale stalului național român 
— 1807, respectiv 1877.

® Cabinetul cuprinde, în ulti
mele sale vitrine, serin completă 
a emisiunilor de monede și banc
note modeme.

vezi materiale privind naționalizarea 
din 11 iunie 1918, Înființarea prime
lor cooperative agricole de producție 
— pe o cerere a acelor ani, sem
năturile țăranilor abia alfabetizați 
slnt cu cerneală roșie — ea un semn 
al opțiunii lor definitive pentru so
cialism.

Privim unul din Hlgflllla Marii A- 
dunărl Naționale, așezat într-uha din 
vitrine. Parata aceasta, slmbo-llztad 
voința întregii națiuni, a fost pusă 
pe multe din netele Istorice prezente 
aici, mare parte din ele In original.: 
legile primelor planuri anuale șl dn- 

‘ “ ........ lt« țării. Des-

’ • Tipărituri din seria incuna
bulelor ■ — Transilvania sec. 
XVII—XVIII.
ț • Prima lucrare despre tehni
ca construirii rachetelor elabora
tă de Conrad Haos .și Ioan Vala
hul din Sibiu, sec. XVI.

o Primele traduceri din slavo
nă în română : Codicele vorone- 
țean, Psaltirea schelană. Codicele 
I-Iurmuzachl.

Documente ale unei bogate

Lumea

• Piesele din tezaurul descoperit la 
Molgrad (Sălaj) cu figurine antropo- 
morfe, discrete stilizări aie bărbatului șl ro»MAni= a pnpnrtllllll nnMAN
femeii. Printre ele,, un Idol, In formă de DE IORMARE A POPORULUI ROMAN
vioară In dimensiuni impresionante. 0 Iae]uJ rar@ apare gTavat Un nilme

de localnic.
« Bara de aur de la Feldloara, pe cârc • Sigiliul de .

slnt aplicate trei ștampile imperiale ro- domnitorului AI. Ioan Cuza, ntașat unei
puritatea mda- panglici de aur bătută cu briliante.

• Ordine și medalii ale diferitelor țări.

pre spiritul nou, creator Inaugurat 
după Congresul al IX-lea al partidu
lui, despre amplul avlnt constructiv 
din această perioadă ) vorbesc vizita
torului documentele inedite, mache
tele unor obiective da prestigiu ale 
industrie! românești. Slnt expuse a- 
flșe și fotografii, Imagini ale vizite
lor conducătorului partidului șl sta- 
tulut trosiru, tovarășul Nicolao 
Ceaușoscu, pe tot cuprinsul țării, 
consacrlnd ca o metodă firească de 
lucru legătura statornică cu poporul, 
cu ’realitățile economice, soclal-jK>Il- 
tlce ta plină transformare.

Cum erțt privită România ta tre
cut 7 Care erau legăturile el cu lu
mea, pe ce criterii erau ele stator
nicite ’ Ce este Republica Socialisto 
România azi, care slnt legăturile el 
externe, cum este apreciata politica 
internațională a partidului șj alatu-, 
lui nostru ? Găsim răspunsul la a- 
ceste, Întrebări Intr-un grafic suges
tiv ce Înfățișează evoluția relațiilor 
externe ale României de la 1833 șl

are în fafa ei posibilitâfi 
nu-poate, fi realizat, cîtâ vreme nu cu

noaștem importanta celor ce s-au fâcut pînd

sresllglul de 
. Itlca noastră, 

iâ, legăturile noastre frățești cu1 
socialiste, cu toate popoarele 

i șl pace. 
;rafil din 

- Pe S,ob>
ale tovarășului Nlcolae Ccauțcascu, 
cel mal autorizat mesager al dorin
ței de pace șl prietenie al poporului 
român ; fotografii ce atesta legăturile 
țării noastre cu numeroase popoare 
ale lumii. Iar ca o sugestivă Înche
iere a drumului parcurs po firul Is
toriei popprulul nostru de In cele mal 
îndepărtate semite de viață ome
nească pe aceste meleaguri șl ptaă 
în viitorul apropiat, pe un perete 
Întreg, alcătuita ingenios, harta 
României anilor 1071—1973, anii ac
tualului cincinal. O hurtă ca un vast 
șl vital sistem circulator, demonsirind 
puterea de creație a unul popor li
ber, a oamenilor muncii din Româ
nia, români, maghiari, germani șl de 
alte națlonalltaU, animați de aceleași 
nobile Idealuri, conduși cu clarvi
ziune, de partidul comunLșlllor ; pu
terea de-creație a unul popor care 
a optat definitiv pentru cea mal glo- 
rioaaă epocă din istoria sa multimi
lenară: SOCIALISMUL 1

guroase. 
prescurtat, 
graBă dupf 
acriul ân. ai acelei clipe. Originala 
hartă numește principalele operațiuni 
ale forțelor patriotice insurecționale 
ta Capitală

înalta tensiune a acelor eveni
mente trăite 11 se transmite cu pu
tere. O suita de fotografii Înfățișea
ză intrarea trupelor sovietice ta Ca
pitală ta ®0—31. august, faptele eroica 
de arme năvirșite de ostașii si vo
luntarii români, alături de ostaril glo
rioasei Armate Roșii, ta lunta pen
tru tatringerea mașinii de rfizboi a 
Germaniei fasciste. în fata’ renrezen- 
târili. grafice? rare • oferă ■ celui mrerant 
fa siilte’ Muzeului de Istorie'ăl Re- 
publ IW1’ ’Socialiste Român la ’ !nw ginea 
contribuției României la războiul 
antihitlerist «Intern cuprinși de un 
înălțător sentiment de mlndrie pa
triotică. '

O dată cu eliberarea tării de sub 
fascism Începe o nouă eră pentru 
poporul nostru. Stat anii dnd parti
dul conduce clasa muncitoare, po
porul In lupta pentru desăvlrslrea 
revoluției populare, pentru cucerirea 
puterii Sălile 43. 40. 47. 48 șl 49 cu
prind dovezi ale marilor acte econo
mice. Koclalo șl politice Initiate de 
partidul comuniștilor, de forțele de
mocratice care-1 urmau cu încre
dere. Stat ■' evocați ani erold. de 
Înotă, care validează emoționant ca
pacitatea partidului de a conduce.de 
a canaliza voința, energia maselor

• Statuia de marmură a cetă
țeanului roman,' descoperită la 
Tomls, unica statuie * de bărbat, 
română,, păstrată in, întregime.

• „Manuscris slavon" ț>e per
gament, secolul al XlII-leu.

• Tetraevanghelul scris de 
Spiridon de la Neamț, 1502.

Reportaj realizai de :
Radu CONSTANTLNESCU 
Nlcolae DRAGOȘ 
Iile TANASACUE

• Primul număr al revistei 
„Contemporanul", 1881, Iași.

• Lucrări ale personalităților 
de prestigiu ale științei șl culturii 
românești.

O adevărată „poveste n bani
lor". Iată citeva secvențe :

® Alături de obiecte premone- 
tare, la Ioc de cinste’stil cea mal 
veche monedă bătută pe terito
riul țării : drahma arhaică Is- 
triană : circa 480 î.e.n.

® între monedele dacice de ar
gint pot fi'tntilnlte șl citeva ra-

® Celebrul tezaur de la Pietroasa 
cu cele 12 piese compunâtoare

populare spre realizarea telului mi- 
prem — făurirea societății socialis
te. Intr-o vitrină, țipărlt cu litere 
groase, textul Platformei, de guver
nare a F.N.D., ca și relatări privind 
Instaurarea primului, cuvern de lar
gă concentrare democratică, la 6 mar
tie 1943. Reforma agrară, efortul po
porului pentru • reconatructia tarii Bl 
pentru sprijinirea războiului antihitle
rist sub lozinca „Total pentru front, 
total pentru victorie", prezenta osta
șilor românI, alături de ostasll so
vietici. la luptele pentru eliberarea 
nordului Transilvaniei, apoi a Unga- 
.riel și Cehoslovaciei, gărbătorire'a vic
toriei Împotriva fascismului. Confe
rința națtonaiâ a P.C.R. din 1945, 
campania electorală pentru alegeri șl 
primele alegeri cu adevârat libere din 
istoria târli. In care partidele așa-zla 
istorice primesc o drastică eenttață 
din partea poporului, proclamarea 
republicii -- Înfăptuire a .visului de 
veacuri al celor mal înaintat! fii nl 
poporului nostru — stat citeva din 
evenimentele deosebite ale primilor 
an! de după eliberare cărora , vizita
torul le află evocarea științificii, o- 
blectlvă in aceste săli ale muzeului.

înțelegem din retrofipecilva pro
pusă că drumul n-a fast ușor ; că 
nu am înregistrat Întotdeauna nu
mai țzblnzl, dar că nici o clipă n-am 
dat înapoi, că omuL round! devenea 
din ce în ce mol conștient de Bine, 
de menirea sa. Iată, o fotografie 11 
poartă pe vizitator fa asia Congre
sului de unificare din l&tB ; altele 
ti fac parcă să audă „bel-rapul I” 
reconstrucției rau efortul de naștere 
a primului tractor românesc. Una 
dintre imagini fi înfățișează pe tova
rășul Nlcolae Ceaușoscu vorbind ti
neretului. lnir-o «uita firească, do-

o Cea mal veche reprezentare • MaWertia liceului înființat
" " "ti motive geometrice' în- în 1044 la Brașov de Iohannes 

pe falanga unul cal săi- 1-Ionte.rus, cu numele; tuturor rec- 
batic (epipaleoHtic). tonilor piuă la 1851.

o Reliefuri reprezenlind ’„Ca- • Cea mai veche carte didac-
vnlerii danubleni", un cult aii- tică în .limba româriă^tipăriță In 
tohton, exprimat Iconografic. Transilvania (Alba, lulla, 1899).

o Lucrări ale cronicarilor mol
doveni șl munteni, precum șl lu
crări ale lui D'mltrie Cantcmlr, 
spătarului Ni colae Mii eseu.

• Psaltirea în. versuri — Do- 
softel 1673.

• Lucrări ale reprezentanților 
Școlii Ardelene.

• Gramatica românească a Iul 
Helinde Rădulescu (Sibiu, 1828). \

• Cuvîntul de deschidere nl iul 
Mlhail Kogălniceanu, la cursul de 
istorie națională în cadrul Acade
miei MIhăllene (1843).

• Originalele primelor ziare 
românești : Curierul românesc. 
Albina românească, Gazeta de 
Transilvania și ale suplimentelor 
lor..

• Decretele de înființare a 
Conservatorului din laș! șl a 
Unlversltfițll din București date 
de Al. I. Cuza.

• Uniform» de diplomat ■ Im 
Vosile Alecxandri.

• Pașaportul Iul Nlcolae Bfil- 
eeseu.

• Bilele eare an servit Ia ale
gerea domnitorului Alexandru Ioan 
Cuza.
• Un loc a] Iul Aleesandrl. Ceas 

de călliorle al lui M. Kogftlnleeanu. 
. • Tronul Iul AI. L Cuza șl al 
doamnei Elena Cuza.

• Trusă de pistoale oferite dom
nitorului Cuza de Napoleon HL

• Brevet de Inventator nl sti
loului, acordat cărturarului Pe- 
trache Poenarn de către ăllnlsl'»- 
rul de Interne al Franței In 1821.

• Sigiliul Societății Academice 
Române 1887.

o Goarnă care _ 
Oprea Dorobanta. erou al i 
lutul de Independentă (1877).

• Microscopul doctorului I. Can- 
tacuzlno.

sec.
• Diplomă cu semnătura în o- 

riglnril; a ■ Iul Nicolaus Olahus 
(1547).

DIN PERIOADA MODERNA
ȘI CONTEMPORANA A ROMÂNIEI 

piatră de malosfot nl

,*V”1 *

...pe aceste douâ temelii se sprijinâ mârirea 
trainicâ a unui neam ,- amintirea totdeauna vie a 
trecutului și conștiința datoriei împlinite de toți, 
în fiecare clipâ

• Engolplonul de aur de la
• Brățara Doamnei Ana șl 

volevodulni Radu Negru (legendarul Ne
gru Vodă), piese care toc parte din te
zaurul descoperit In necropola voievodală 
de la Curtea de Argeș, aparținind primi
lor rlomnl ni Tării Românești.

• Un ‘tezaur din vremea domniei lui 
Ștefan cel Mare.

«, Inelul slgllar al Doamnei Stanca.; so
ția iul Mlhal Viteazul; .piesă componen
tă a tezaurului domnesc descoperit la 
Budn (Buzău). ’

• Evangheliarul ferecat în aur de Se
bastian Han. ta comanda și cu auriii iul 
Constantin Brinroveanu Voievod.

• Inelul baronului Samuel von Bruc- 
kenlliaL

• Fastuoasele garnituri aparțlnind unor 
principi al Transilvaniei.

ȚȚQRGA

ten țel acestui cult la populația nu tohtbhă. 
__ j ,. .. 7« Diademe prlndaro de aur din epoca
tezaurului Istoric, tovarășul ȘȚE-. bronzului, necunoscute tn alte părțL des- 

clrca 5 090 de piese de copcrlte la Galeșu (Constanța).
aur șl pietre prețioase, cărora il se ndau-. ; o Piese din marele tezaur de la Turnu 
gă încă alte 8 000 ce vor fi popularizate, Măgurele.
în cadrul unor expoziții tematice. Este • . ,
zestrea Tezaurului Istoric, găzduit la sub- DIN CULTURA TRACO-GETICA 
solul muzeului. Sînt prezentate aici piese
de o excepțională valoare istorică șl artis-i • Podoabele militare șl obiectele ;de 
tică. Vizltînd tezaurul vom admira nu cult descoperite la Cuculcnl-Bfilcenl 
•trălucirea'aurulul, c! a mllnllor de nur ale (Inși), ornamentate cu reprezentări zoo- 
celor ce au realizat asemenea nepieritori- nwrfe șl antropomorfe.
re opere de artă. • Coiful de aur de, la Poiana-Coțofc-

Dln cele 5 000 de piese expuse reco- nești'(unicat în taine); decorat cu imagini 
mandăm doar cîtevn : , rezultate din îmbinarea unor elemente

reale cu elemente fantastice.
• Rythonul de la Poiana Mare (Me

hedinți). ; : !

■ J .
• Diploma cavalerilor teutoni — 

1222 (copie de 1» 1768).
• Fragment din costumul Iul 

Alexandru cel Bun,’ găsit la mă
năstirea Bistrița.
'• Mulaj dnpi, sarcofagul aflai 

la Alba Iulfa al Iul lancu de Hu
nedoara.

• Mulaj după sarcofagul de ta 
Putna al Iul Ștefan cel Mnrc.

o Pelerina cardinalului Andrei 
Bathory.

• Sceptrul Iul Constantin Brin- 
coveanu.

• Pocalul Iul Horea.
© Rabla tal Cloșca.
• Roata supliciului Iul Horea șl 

Cloșca.
• Sabla Iui Tudo r V lad I mires cu.
• Un tun aparțlnind formațiuni

lor conduse de Avram lancu.
• Sigilii: eare an aparținui Iul 

N. Bălcescu. A.G. Golescu (ArSpl- 
ta). Christian Tell.

. ' ■ ‘ ■ . . CREAREA
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PROGRAMUL I

agrementului, principala
acre,

piscinelor"*
© Comerțul va fi prezent peste tot unde veți

eft acțkmcze In spiri- I-nOGHAMUL n

Revista „Orientarea

foileton

de cc 
.1 elevilor ta- 

i clasele mal

noutate a actualului sezon

coadă,, 
scară... 
de-asta 

mlnocuțe)

pare riu că nu putem trece în revistă 
toate nou ta ji le pe care le oferă. In 
această privință, litoralul, dar. de 
bună seamă, -cu ele vor tace cunoș
tință. „pe viu", turiștii. O Imagine a 
eforturilor care «-au făcut in acest 
domeniu o pot da. credem, dteva ci
fre. Sezonul ’72 lșl Intim piuă oaspe
ți! cu 29 de ptacine neacoperite. o 
piscină olimpică acoperită, alte două 
piscine (de asemenea, acoperite), re
partizate astfel pe teritoriul litoralu
lui. incit flecare «stațiune are 4—fi

NIcuta TANASE 
după o scrisoare 
trimisă de cititorul 
nostru Iustin Buzotu, 
str. Mci;ina de Pline 
nr. '18, sectorul 2 
București

că voi
concursuri, '.festi-

una din noile stele care strălucesc. In constelația litoralului 
nouiâți

SClNTElA — joi Hmai 1972

piscine. Capriciile vremii vor fi astfel 
anihilate. Pe litoral va exista „mare 
caldă" chiar si In condiții do timp 
nefavorabil.

Dar dotările In domeniul agremen
tului stat mult mal complexe : ele 
cuprind zeci de terenuri de sport 
(minigolf, .tenis, volei etc.), milloaca

Nefiind prea lămu
rit io legătură cu „es
tetico* de care se vor
bea in scrisoarea pri
mită de la „Ascenso
rul" am trimis o scri
soare fi la „l’rolect- 
Bucurețti" (sir. Vasile 
Alecsandrl nr. 4) după 

■,care am început să-mi 
fac autocritica pe care 
o meritam in legă
tură cu tndrfcneaia" 
de care am dat do
vadă. Să nu-mi dau 
aur seama că „Ascen
sorul* In materie de 
miner pe verticală 
este : „în conformitate 
cu recomandările con
ducerii superioare de 
stat" fi că „economii
le de materiale nu 
trebuie să se facă In

școlara și profesională"

Filmul .aceola se în
scrie in tradiția eyp-. 
căril războiului de par
tizani. cultivată .‘cu 

‘coasecvcnțh do ci
neaștii iugoslavi. Con
sacrat ’aniversării a 39 
de ani’de la răscoala 
popoarelor din Iugo
slavia șl închinat me
moriei femeUor. care 
s-au Jertfit In lupta 
antifascista, filmul 
realizat de regizorul 
Miluitei Kosovuc adu
ce pe i’cran un episod 
dramatic: acțiunea
unul grup de infir
miere care primesc 
mlMunea să evacueze 
răniți! dIntr-un deta
șament de partizani 
încercuit do hltisrlștL 
Povestirea cinemato
grafică — almplă — 
are demente de ,,sus-

în Mamaia șl 
Mangalia vor apărea zeci de unități 
comerciale — sub formă de tonele — 
profilat© pe articole șl produse nece
sare pe plajă. Intr-un cuvin’, comer-

flrmlero este redat 
fără emfază, In sec
vențe , străbătut© ade
seori de adevăr ome
nesc (ca ta episoadele 
ta care e surprinsă se
veritatea comandantel, 
de pildă). în dtatribu- 
tia filmului.' alături de 
buni actori iugoslavi 
(Spela Rozta, Dina 
Rullc, Mina Nikolic), 

»- • figurează două -cele-
brităti al© ecranului 
mondial ; Jane Birkln 
șl Serge Galnsbourg — 
protagoniști al uns! 
scurte povești de Iu
bire- al cărei epilog 
tragic subliniază dra
matismul evocării 
Fără a ne număra 
printre cele mal am
bițioase șl mal împli
nite realizări ale ge
nului, filmiil „19 fete șl 
un marinar" înscrie o

nalas Banionis o crea
ție cu adevărat remar
cabilă. Interpretul În
truchipează cu .sobrie
tate diferitele Ipostaze 
ale personajului prin
cipal, evoluția, clari
ficările din, conștiința 

sa do popor ; el e con
vingător deopotrivă ta 
momentele menite să 
evoce pasiunea pentru 
ducesa’do Alba, ca șl 
ta scenele de tensiune 
alo creării — sub im
periul crudelor reali
tăți ale vremii salo — 
a ciclului celebrator 
„Capricii*, ■ gravuri
lor grupate sub titlul 
„Somnul rațiunii. naș
te monștrii*. în gene
ral. filmul are o bună 
distribuție, actorii 
creează tipuri auten
tice. regizorul fiind 
totodată atent șl la re-, 
lieful ambianței pe 
care o reconstituie pa 
'ecran.

Filmul, lucrat cu mi
gală, atestă — ta cela 
mal Izbutite secven
țe — disponlbilMțlIa 
întregii echipe. Cre
dem insă că evocarea 
ar fl cișllgat dacă au
torii, ar fi fost mal ri
guroși In ce, i ' 
construcția dramatică 
a adaptării cinema to- 
grafice, pentru a evita 
unele lungimi eau 
Inegalități de ritm șl a 
dezvălui, ta același 
timp, cu mal .multă 
pregnanță, personali
tatea, combustie lăun
trică a eroului, a- 
peiind mal substan
tial la opera lui Goya.1 
Talentul interprețllor. 
al operatorilor Wer
ner Bergman (R.D.G.) 
șl Konstantin Tl'șw 
(U.R.S.S.), șl chiar
complexitatea roma
nului luj Feuchtwan
ger ar fi fost astfel 
mal deplin ptwe ta 
valoare, iar ideile ge
neroase ale creatori
lor’ ar fl ajtmș mal 
direct la marele pu
blic. Ținuta de an
samblu a filmului Im

cei nr. 54 și-am înre- 
gistrat-b la nr. 3729/ 
1972.

In ziua clnd autobu
zele din Capitală cir
culau conform grafi
cului, ba chiar mal 
conform, am primit de 
la „Aicenior:;!" adresa 
4116 din 7.111.1972 care 
m-a readus ca picioa
rele (dar nu goale) pe 
pdmlnt ta legătură cu 
ideea mea de a face 
economie la mlnerele 
pe verticală ale ușilor 
de la lifturi. Mi-au 
zis că : ,„..In confor
mitate cu recomandă
rile conducerii supe
rioare de stat, econo-

d© plimbare pe mare s! lacuri, de 
practicare a sporturilor nautice, ci
nematografe și teatre de vară, 
parcuri de distracție (unul în Neptun. 
altul in Mamaia) etc. Premierele 
agrementului rănita însă, fără Îndo
ială. „Muzeul Deltei* — fauna șl 
flora fantastică a Deltei stat adus© 
turiștilor acasă ; „Delflnariul* șl 
„Tirgul do vară” de la Mamaia ; 
„Trenul do vacantă" (un trenulet p© 
pneuri cu 5 vagoane) caro va lega 
între ele toat© ntațlunlle Mangalie!. 
Dacă adăugăm că pontul de radio „Va
canța* va emite ta cinci limbi, că la 
dispoziția oaspeților va sta un ghid 
turistic al litoralului, tipărit ta patru 
versiuni șl ta IOT COD de exemplare, 
că se va edita săptămtnal un pliant 
cu „Programul exeuntiilor si mani
festărilor cultural-artistic©' 
avea loc expoziții, 
valuri șl parăzl ale portului popular, 
putem spune că. p© iiloțal, vacanța 
"72 va fi agrementată. în general, cu 

,dot ce-sl dorește vilegiaturistul;-: S 
. Cu eforturi, apreciabile participă la1 

pregătirea sezonului turistic .pe l!l<>~ 
ral și eomcrțuL Acest ’ compartiment 
și-a concentrat atenția asupra cîtnrva 
obiective care olnt esențiale pentru 
reușita vacanței : constituirea stocu
rilor necesare aprovizionării celor

© Puternica dezvoltare

„Revista < de peda
gogie*, organ al Insti
tutului do științe pe
dagogice, a inițiat pu- 
bllcarea trimestrială a 
unui supliment desti
nat uneia dintre pro
blemele deosebit da 
importante șl actual© 
ale tavățămtalulul 
nostru de cultură ge
nerală : orientarea
școlară șl profesională 
a elevilor. Așa cum 
ee poate vedea șl din 
sumarul primului nu
măr, apărut do aurind, 
noua publicație lșl 
propune eă Informeze 
cadrele didactice, rit 
șl publicul larg, a- 
supra celor mal re
prezentative realizări 
obținute ta această ac
tivitate la noi ta țară 
S peste hotare, să Ih-

snească schimbul do 
opinii tatre specia
liști, între membrii 
corpului profesoral. 
După un „Cuvlnt 
înainte* al prof. unlv. 
dr. Troian Pop, ad
junct al ministrului 
educației șl Invăță- 
mlntulul, este publl-

de-al m-Iea Belch — UJ3.
o Teatrul saUrle-muzlcal „C.-Tă- 
----- (sala din Calea victoriei nr.

Șl femeile Joacă fotbal —

2.5 milioane do‘turiști șl dezvoltarea 
rețelei de magazine șl complexe, ex
tinderea rețelei de tonete. rulote- 
auto, chioșcuri șl bazare. Pentru o 
scrie de produse:'do bază — carne, 
pește, legume, fructa, băuturi, răco
ritoare — s-au asigurat repartiții șl 
o-au creat stocuri caro să asigure o 
aprovizionare bună in lot sezonul. In 
al doilea rind. rețeaua comercială a 
llloralulu! s-a mărit cil peste 150 de 
unități. în'fiecare stațiune vor activa 
un mare număr de comerciant! ambu
lanți. care vor sta permanent ta dis
poziția turiștilor pe plaiă si ta alt© 
locuri aglomerate.

miile de materiale nu 
trebuie să te /aed ta 
dauna calității și mai 
ales a esteticii?. Că 
,„..ujl!e de ascensor 
fac parte din arhitec
tura scării. In linia de 
elegantă a acesteia 
trebuie sd se încadre
ze ți ansamblul ți de
corul holurilor, ieșind 
ta mod deosebit In 
relief3. Apoi îmi zice : 
„Dacă se propunea în
locuirea materialului 
cu unul mai economic 
caro avea, aceleași ca
lități, alunei intr-ade
văr ar fi constituit o 
raționalizare..."

Ora „h". a vacanțelor însorite — 
cum numesc turta iii. Pe bună drep
tate;. vacantele pe litoralul românesc 
— a sosit, Primii oaspeți vor sos! aid 
peste trei zile ; săptamlnlle următoa
re, litoralul românesc va fl populat 
cu’vizitatori din numeroase țări.

E greu, o aproape imposibil, să eu- 
. prindem Intr-un articol toate pregă

tirile ce ®-au făcut pentru reușita de
plină a celor 2,3 milioane de vacante,

- die va găzdui anul acesta litoralul.
— Sezonul estival 1972 — ne wu- 

naa tovarâțu] Voslle Trandafir, di
rectorul general al Centralei O.-N.T. 
„Litoral* — a fast conceput sub de
viza : „Flecare vacantă — o reușită 

. deplină pe litoralul nostru !*. în con
secință. pregătirile din acest an au 
avut o particularitate : eforturile au 
fost îndreptate nu spre investi ții 
destinate creșterii capacităților de ca
zare. ca In anii trecuți. d, mai. ales, 
spre dezvoltarea șl perfecționarea 
tuturor serviciilor, spre completarea 
și rcechlparea stațiunilor cu acele 
element© do confort care să poată 
crea, in orice .condiții, o atmosferă 

™ plăcută de vacanță.
-f Aceasta nr fl, pe scurt, concepția 
,.i care a stat la baza pregătirii va- 
.» cantel "72. Caro «ini. de fapt punc

tele ci de sprijin 7-
Baza materială, util cea creată în

. acest an, rit șl cea veche, este pregă
tită ta totalitate pentru a-tl primi 

<• oaspeții. Slut de reținut; la acest ca
pitol. tilerva noutăți. Mal InlU. o ac- 
cenluată preocupare pentru dlverisl- 

■ ficarea spațiilor do cazare. Turiștii 
vor face cunoștință. In acest an. atit 
cu mari complexe balneare de caza
re, caro pot fl folosite și vara si iar
na (o adevărată surpriză sini, desigur, 
complexele din Eforie Nord șl Nep
tun. lnsumlnd împreună circa 3 OM <ie 
locuri), cit șl cu hoteluri mai intime, 
cu vile sl sate de vacanță. Cele GCOD 
de locuri noi de cazare ta hoteluri si 
2 500 ta satele de vacantă și campin
guri, construite pentru actualul se
zon, au fost repartizate pa litoral în 
mod proporțional, Incit, practic, fie
care stațiune ee prezintă cu noutăți,! 
cu elemente de atracție deosebite. 
Dacă adăugăm șl faptul că un alt 
deziderat al turișUtor este pe cale de 
a se realiza — sl anume ca fiecare 
hotel să albă pe lingă el arondată o 

ț. unitate de alimentație publică, de 
servire generală — credem că va
canța "î2 va fl In măsură ®ă satisfacă

* cele mal exigente pretenții.
Să notăm, la acoet capitol, sl alte 

-r- măsuri care filnt de natură eă creez® 
condiții optime pentru vacanță turLș- 

‘ Liter. Sint de apreciat eforturile rare 
L e-au făcut pentru remobitarea șl 

creșterea dotării hotelurilor vechi.
■ reamenajarea (sau asfaltarea) căilor 

de acces șl dezvoltarea rețelelor de 
si'âpă șl canallzare'aslfcli tacitâpentru
- ■<c/.onul 1072.- stațiimllOTrvor^tMjgura 
_,,țaj puțin '450 .mț.yiB.ă^pen^u^effiro

turist. Prin urmare, un plus substan
tial de confort.

Agrementai. Sugestiile făcute de 
turiști in decursul anilor îsl găsesc 
anul acesta o ImpUnlro efectivă. Ne

epopeea ’ cinematogra
fică dedicată partizani
lor iugoslavi, eroilor 
anonimi ai luptei an- 
tlhltleriste. Este un 
film turnat cu acura
tețe șl care — chiar 
dacă autorii au făcut 
anumite concesii de 

. . .... dragul-succesului co-
, ptute însă ,dlnoalo;.<de trhercla.l —rote primit 

ta ăngajarea. pictorului itaete’Mimite? afe'ecrâ-"> ^uhegltlm Intere .'de 
■ta lupta pentru trtum- Hlzflfil,' sluJind’aflrmS- public.
ful rațiuni!, al demni- rll unul mesaj profund 
lății omenești. De la umanist Șl îndreptă- D. COSTIN

dauna cahlă'll și mal 
c.'r’s a esteticii" ? I

Chiar clnd imi fă
ceam autocritica nr. 
16, adică cea mal au
tocritică dintre auto
critici, am primit de 
la „Proiect-București" 
adresa XXVIII-M. 
Nr. 5912 din 24.111.1972 
jre care v-o citesc fi 
dumneavoastră : „Re
feritor la adresa dum
neavoastră ■■ înregis
trată la I.P.B. cu nr. 
5385 din 17.111.1972 
cd facem cunoscut ur
mătoarele :

Serviciul Proiectări 
— I.f.yt.A.l). (iov. 
inq. Sdndulescu) “-ne 
informează că propu
nerea dv. referitoare 
la minerul de la ufa 
de Intrare In ascensor 
este tardivă, deoarece 
aceasta face parte din 
planul: de mâruri al 
l.F.M.A.B^ de redu
cere a consumului de 
metal, iar in prezent 
se proiectează să se 
execute butonl ți mi
nere de tip mic".

Șl eu care începu
sem să-mi fac auto
critica nr. 16 cu inten
ția ca după terminare 
să-mi fac șl un supli
ment ! Vedeți dv., Jn- 
tli mă iau cu „esteti
ca* și alte „chestii1" ca 
plnă la urmă propu
nerea mea să fie tar
divă, deoarece face 
parte din planul dum
nealor de măsuri de 
reducere a consumului 
de metal. De ce nu 
mai tin cont de reco
mandările conducerii 
superioare de stat 7 
Acum economiile nu 
mai sint In dauna ca
lității fi mal ales a 
esteticii?

Cu miner pe verti
cală, cu miner pe ori
zontală. birocratismul 
tot birocratism ră- 
mlne. Asta numai 
dacd aici este birocra
tism și nu -altceoa 
mal al Necuratului fi 
chiar mal necurat de- 
clt birocratismul.

îl,a Mal aveți o întrebare f 
luarea — o problemă pe 
ră planetară. PrezlnU ii' 
Petru.

1;i ojteaptâ oaspeții cu numeroasa 
Foto : Gh. VlnțilM

Î5.63 Concertul KlEitonlc al orches
trei ItadloteîevlziunlL In pro
gram : „Piscuri* <lo M,’ Mol
dovan ; Concertele pentru vi
oară șl orchestră nr. s șl 7 
de W. A. Mozart. Solistă : 
Dina Schneidcrmann. Dirijor : 
Emanuel Ețenescu.' Prezintă : 
Vasfle Donose. In pauză : 
o Deșer.e animate •' Agenda.

tul va fl prezent ixatc tot imdo v* 
fi -nevoie de el.

Nu putem, ta acea^ă cronică de 
îneeput de sezon, flâ nu spunem dte
va cuvinte șl despre mijloacele de 
transport, mai alea că'sint de sem
nalat și ta acest capitol o seric do 
noutăți. Prima șl cea -mal impor
tanță : ptata aeroportului Kogfdni- 
ceanu a fost lArglSB șl modernizată șl 
ea poate prinți astăzi atit avioane 
rapide, cit și,de mare capacitate. Per
fecționări s-au adus-, și ta organiza
rea orarelor de zbor, a programelor 
do excursii- In țară și in străinătate, 
a servirii pasagerilor Ia bord — 
Intr-un cuvlnt s-au creat premise ca 
serviciul de aviație ®ă fîe șl ta pro
priu și la figurat la înălțime. Minta- 
ierul Transporturilor șl Telecomuni
cațiilor a anunțat că prevede ta noul 
mers al-trenurilor suplimentarea ma
fii vă a garniturilor ta trenurile care 
fac legătura cu „orașul vacanțelor* 

, — fionstanța. O alta măsură de na- 
„,.tari.,'eă,‘sattatacă’dt nrfl.trtng'cerino 

“4-W?"tiJfIștUdr testa' ojgariKareii .triimâ 
•Ktt'S.**1

Am lăsat anume la urmă un fac
tor botâritor al reușitei oricărei va
canțe — serviciile inrlstlCTi. Aprede-

oezon, ta legătură cu asigurarea ca
drelor necesare efectuării serviciilor 
turistice, stat promițătoare. Prin ac
țiunea de policalificare începută ta 
acest an s-a asigurat permanentiza
rea ta projxirție do 80 la suta a ca
drelor de bază din Industria hotelie
ră — directori do complexe șl șefi de 
recepție. In același timp. ta. flecare 
stațiune, prin.aceeași acțiune, au fost 
permanentizați Intre IOT—BOT de sa- 
lariați specializați in diverse sectoare 
— oameni caro constituie nucleele ta 
jurul cărora fie vor constitui forma
țiile de lucru. Stat de apreciat, de a- 
fiemenea. măsurile care s-au luat pen
tru calificarea prin centrul de per
fecționare a cadrelor a \pesle 2 54M 
de salarlnțl, pentru școlarizarea îna
intea deschiderii sezonului (pe o du
rata de 15 zile) a Întregului penso- 

„nal, ca șl pentru trimiterea la spe
cializare in uncie ’țări de unda sint 
nșlcptați turiști (R.F.G., - Anglia, 

’Franța, Austria etej a peste 500 do 
bucătari, ospătari, cofetari, șefi de 

■ unități ctc. Tn total, vor activa pa 
litoral ta timpul sezonului paste 
SO 800 salarlații ’Sint măsuri caro 
atestă, fără îndoială, eforturile ce se 
fac pentru îmbunătățirea necontenita 
a calității serviciilor turistice, iar ®e- 

1972 debutează, după cum sa 
sub cele mal tame

: . Î < ' !
ui are, la ora actuală, o 
luristlfca! complexă și pre-

9,05 Der.cMderea emisiunii de dt- 
mlneata o Telex.

9,t3 Prietenii lul Așchlutl — emi
siune pentru preșcolari.

9,35 Curs de limba engleză. (Lec
ția a 13-a).

zonul li 
poate deduce, 
auspldl 

„.Litoralul
Industrie' tu.. ____ _ . ..
tențJoasă. Funcționarea; el ta tamo ) 
condiții, ca 'un mecanism, anga- ( 
jează, do asemenea, forțe nume- 1 
roase șl complexe. Orgnnlzlnd, zilele 
trecute, analiza pregătirii sezonului <
estival la fața locului, pe litoral, con- j
ducerea Ministerului Turismului a l
avut o bună Inițiativă, Intrudt — 
pe bază de fapte — eforturile tuturor \
organismelor cu atribuții in acest i
domeniu (ministere, departamente, 1
ConslEul popular al județului, Con- (
seanța) au fost încă o data sincroni- 
zate cu cerințele de ultim moment ) 
ale deschiderii sezonului. Important i 
<Mte acum ca fiecare organism — ți < 

-fa primul rind Centrala O.N.T. „Llto- ’ 
ral* șl corâBfflfal’ popular, județean, in J 
sarelna cărora cad lucrările edilitar- l 
gospodărești «ă acționeze ta ,®plri- < 
tul măsurilor oțatallte, .să se.angajeze 1
cu toata eforturile șl forțele necesare 
pentru ca „ținuta* estivală a litora- 1 
talul să fie pusă la punct plnă la ul- J 
timul amănunt. j

Faptul că anul 1972 a fost declarat t 
încă de la începutul pregătirilor /
„anul calității servldllor* exprimă, )
pe de o parte, eforturile ce se cer l 
făcute In sectorul' decisiv al activi- l
tații turistice. Iar pe de ,alta. hotărî- 4 ’

. lan'â ramură a economiei de a munci t 

..ireproșabil,-de. n face-dovada •osplin- J. 
lltățli caracteristica poporului nostru. )

19,33 TeleJumaL
sa, 10 Avanpremieră. .
M,lS Tlheril deapra el înșiși
a,ca Pagini de umor — Retrospec

tivă Duster Kenton (I).

Filmul Goya — co- 
producifo a studiouri
lor „DEFA-Bcriln* șl 
„Lenfllm* — a fost 
realizat după celebrul 
roman omonim al Iul 
IJon Feuchtwanger. 
De fapt, titlul exact al 
cărții este „Goya — 
sau drumul spinos al 
cunoașterii*. Această 
precizare înscrisă de 

.marele scriitor german 
pe frontispiciul uneia 
dintre operele salo 
cele mal reprezentati
ve a devenit o Idee 
directoare a adaptării 
cinematografice, pola- 
rizlnd intențiile scena-,, 
ristn’id (dramaturgul 
bulgar Angel Wagen- 
®teln) și ale cunos
cutului regizor din 
R. D. Germană, Kon
rad Wolf.

Realizare do amplă 
respirație, acest film 

‘ ta două scrii evocă 
' viața șl perwraalltatea 

pictorului PianciBco 
Goya ta directă legă
tură cu realitățile po
ntice șl fiodile, ale 
Spaniol de la «flrșltul 
veacului al lfl-lea șl 
începutul celvl de-al 
19-lea. Autorii adap
tării propun o dezba
tere pe tema angajă
rii sociale a artis
tului, a partidpărU. 
la lupta pentru pro
gres și libertate a po
porului său. Urmărind 
ooest «cop, el Insista 
cu deosebire asupra 
dtorva momente — 
revelatoare — din dra
matica btografle a lui 

■ Goya, conturate prin 
intermediul unor 1- 
maglni ta a căror 
plastică pot fl desci
frate sugestii ale unor 
tablouri, nemuritoare. 
Secvențele de la curtea 
regală, de. pildă — e- 
Bențlale pentru a înțe
lege destinul complex 
șl contradictoriu.nl Iul 
Francisco Goya — re
constituie. intre altele, 
cu .tentă satirică, Îm
prejurările ta care a 
fost creată capodopera 
„FamSMa Iul Caro? al 
W-lea*. portret colec
tiv ta care artistul, a- 
juns la apogeul carie
rei sale do pictor al 
curții, lșl mărturisește 
disprețul față de „Ilus
trele* sate modele. 
Este unul dintre epi
soadele reușite ale fil
mului — ca șl cele 
ale confruntări! dintre 
Goya țl „Marele in
chizitor*, «iu cd al 
procesului „ereticilor*, 

i.-’care contribuie decisiv

primele secvențe (con- țind prin aceasta Pre- 
volul do oameni rare mlul special al jurlu- 
so autoflagelează) lui primit, anul trecut, 
plnă la vibrantul mo- la Festivalul clnemato- 
ment al judecății din grafic Internațional de 
catedrală sau la repri- la Moscova, 
marea poporului răs- 
culnt, filmul rememo
rează teroarea, obscu
rantismul propriu a- 
celul sflrșlt de ev me
diu care a marcat atit 
de profund spiritul Iul 
Goya, arta marelui 
pictor spanloL

Roiul

cată sulta de ar
ticole : „Relația din
tre succesul școlar, 
trăsăturile ■ do perso
nalitate șl opțiunile 
profesionale* (Anatolic 
Chlrcev), „Activitățile 
tehnlco-productive — 
important sprijin al o- 
r!en târli școlare îl 
profesionale' (Dumi
tru Balade), „Valoarea 
testelor în activitatea 
de instruire șl educa
re* (Ion Holban). „U- 
Ullzarea tefitaior in o- 
rleniarca școlară șl 
profesională* (Benia
min Zărgb). Suita da 
articole este comple
tată cu o bogată e- 
xempltflcare din prac
tica școlară, cuprinsă 
in rubricile „Procesul 
de învățămlnt șl o- 
ricntarea ’ școlară", 
„Din activitatea la
boratoarelor de orien
tare școlară și profe
sională*, „Cronica 
practicii școlare*, cu 
recomandări bibliogra
fice etc. .

nașe* 
1741 : 
1SA>3.
a Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasllescu* : .Siciliana — i»,m. 
a Ansamblul artistic „Rapsodia 
română* : Ia Izvoare de frumu
șele - 19,35.
a Orcul „București* : Inler-draxi 
- 19J3.

1B.M ta întimplnarea Conferinței 
Naționale a Partidului Comu
nist Român. Sensul acțiunii ș 
„Perfecționarea*. Folosirea 
plrghlllor economlco-anancla- 
re tn activitatea de conducere 
a întreprinderilor șl' centrale
lor Industriale.

v-rhirtO'i’iQVini! ?’? ti- • .'■')19,M Muzică ușoară cu formația 
Tudor Arcadle.

19,18 Publicitate.

22,33 Cărți șl,Idei. știlnța;orgaidz»i.’ 
. • ir rtL„ Economie aplicată, tde 

prof. unlv. Constantin Bârbu- 
lescu.

15,13 Telejurnal.
ÎS,» — 17,03 Cura,de limba germa

nă. (Lecția a H-a).
11,33 Deschiderea emisiunii de 

după-amlazâ. Emlaluna tn 
limba maghiară.

în viața mea am vă
zui fel ji chip de bi
rocrație. Am văzut 
birocrație gri, grena, 
bleu, liliachie, albastră, 
neagril... Am văzut bi
rocrație cu coadă, fără 

ida,. cu scara, la 
1... De birocrație 

simplă (doar 
cu minccuțc) mi s-a 
făcut ți lehamite da 
cl(d ,,am‘taghi(U*.

Va jur că nu văzu
sem da viața mea bi
rocrație cu miner pe 
verticală. $tlfi cind 
mi-a foit dat să văd 
ți birocrație cu miner 
pe verticală ? Chiar 
In ziua clnd meteoro
logul de serviciu de la 
TV era fericit că ghi
cise starea vremii de 
milne în proporție de 
17 la sută. Atunci, 
chiar in ziua aia. eu 
eram In liolul blocului 
in care locuiesc fi aș
teptam liftul care te 
oprise intre 'etaje. La 
un moment mai mult 
dat declt luat am au
zit un „zdrang“. , Cs 
se intlmplase ? îmi 
căzuseră privirile pe 
minerul .vertical al 
ușii de la lift. Am re
nunțat să frimit com
plimente celui care In- 
țepenlsc liftul între 
etaje ți am continuat 
sd pricesc minerul. 
Privind minerul m-am 
întrebat : „De ce-o fi 
nevoie da minare atit 
de lungi la ușile liftu
rilor 7 De ce s-o con
suma a ti ta țeavă de 
pomană 7 Aproape un 
metru de țeavă la o 
ujd. De ce au nevoie 
aceste uși de... In țara 
noastră s-au construit 
zeci de mii de blocuri. 
La fiecare bloc atltea 
etaje ți atîtea uși. 
Deci o risipă de zeci 
de mii de metri de 
țeavă. De ce nu reduc 
minerul ăsta barețn, la 
jumătate ?“

Ml-am luat cu greu 
privirile de la minerul 
vertical al liftului fi 
am urcai pe jos. M-am 
așezat la' birou fl 
ml-am așternut pă
rerea tn legătură cu 
risipa de țedvă'pe hir- 
tie. Cu această hlrtie 
m-am dus la între
prinderea „Ascenso
rul* din Calea lîaho-

gurarea do soluții a- 
decvato diferitelor 
grade da tavătă- 
mtnt — concomi
tent cu antrenarea ta 
dezbaterea acestor 
probleme a unor, spe
cialiști din producție, 
a părinților sl 
nu 7 — < 
ș lșl din 
mari șl din conducerea 
organlzațUlor do tine
ret. cu toții chemați, 
împreună cu școala, 
eă îndrume tineretul 
ta alegerea drumului 

Salul.!nd apariția a- în viață.
cestui prim număr al 
zhiplimcntulul, care Fl. DINULESCU

113.05 Cronica literară.

In Jurul orei 1BJ0 posturile 
noastre de radio șl televiziune 
vor transmite tn direct sosirea 
tn Capitală • delegației de 
partid șl guvernamentale a 
Republicii Democrate Germa
ne, condusă de Erich Honecker, 
prlni-cecrctar al Comitetului 
Central al Partidului Socialist 
Vinii din Germania, țl W1IU 
Stoph, membru al rilroulul Po
litic al C.C. al P.S.U.G., pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
nl Republicii Democrate Ger
mane, care va face o vizită ofi
ciau de prietenie In țara noas
tră ria Invitația Comitetului 
Central al' Partidului Comunist 
Român țl a Consiliului de Mi
niștri ' al Hepubllcll Socialiste 
România.

SltS9 Film serial : „maneta glgan-
1 . țllor* 5
«WW ’ST»
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altfel. au avut

• SPORT© SPORT® SPORT© SPORT ©SPORT • SPORT © SPORT • SPORT a SPORT © SPORT

t 
r

(Agerpree)

de 'Miniștri, ministrul comerțului ex- publici! Socialiste România, Cornelia 
terior. Mflnescu, a primit la 10 mal b.c.

1

• CUVINTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMANE

Avram I.APTOIU 
director In Centrala 
A. S> Loto-Pronosport

PLENARA C.C AL P.M.U.P.

$ ti In țel i 
nivelului 
înfățișat ’

colectiv oi Teatrului satiric de stat 
Sofia. Actorii bulgari vor 

“..........  dlole de-îlijiia

reanu,
bucuria : „Ca mult aș dori

tri.' doresc ca această partidă eă re 
dosfășoare 
.Bâdapeșta^L,,.,_ ._____
ni sportivitate ne teren 51 în tribu
ne, Am dori ca suporterii echipei

u

DE „ZILELE BELGRADULUI LA BUCUREȘTI"

INFORMAȚII
" " ' ' ‘-r - ,' ț£] w "‘H

Miercuri după-amloză a sosit

,Î f:i '-I

E'

asa cum a fost șl la 
Intr-un spirit dc denii-

Vi

7
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NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA NIL 19 

DIN 10 MAI 1972

noastră,. a’ .. . .v:..
La IntUnlre, care ș-a desfășurat

Ințr-o atrooi5f«râ',caldă, tovărășeasca,, 
au’.narticinat tovarășii .JnnrrJGHrc»!. fiă|

0 delegație a Adunării, orășenești 

a sosit in
Miercuri dimineața a sosit In Ca- văUmtntuiul.' al ocrotirii sănătății șl. 

pltelă o delegație a Adunării otășe- ceea ce este mal important, al cu-
nești a capitalei. ILS.F. Iugoslavia, hoașteril vieții, muncii șl asplrațll-
conduaă de Branko Pc.șlcl, președin- lor cetățenilor lua
tele adunării, care vn lua parte la în încheierea convorbirii. Branko
manifestările prilejuite de „Zilele Peșlcl șl-a exprimat convingerea că
Belgradului la București". manlfeștârlJe ce vor avea loc cu pri-

La sosire, pe „peronul Gării de lejul „Zilelor Belgradului" vor
Nord, oaspeții au font InUmplnațl de contribui nu numai Ia o mal bună
Gheorghe Cioară, primarul general al 
Capitalei, de alți membri- al comite
tului executiv ăl consiliului popular 
municipal

Au fost da față Tso Njegovttn, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, șl membri a i ambasadei,

*
Cu prilejui „ZUelor Belgradului1', la 

București se.va deschide o expoziție 
de fotografii, care vor ilustra dezvol
tarea Belgradului, șl ol expoziție de 
pictură, vor avea loc concerta ale so
liștilor Operei din, Belgrad slțovor 
organiza o paradă a modei si o săp- . 
tămtnâ culinară belgrădeană,

Lâ plecarea din Belgrad, Branko 
Fejld a declarat corespondentului A- 
gerp-ea, George Ionescu : „In dorința 
de. a-șJ aduce contribuția la lărgirea 
și ’adlncirea relațiilor de fructuoasă 
colaborare șl de bună vecinătate din
tre RomftnlB și Iugoslavia, etatoral- ■ 
cite de tovarășii Ceaușescu șl Tito, 
cele două capitale — București șl 
Belgrad — cultivă de ani de zile le

aturi prietenești 'cordiale, deosebit 
e.strinse.

cunoaștere reciprocă, ci șl la o mai 
mare apropiere Intre cetățenii celor 
două capitale. „Aș dori, a spus d-sa, 
ca șl de dala aceasta să salut. In nu
mele Belgradului, al Adunării orășe- 

, neșli șl tn numele delegației‘noajire 
pe cetățenii Bucureștiulul, urindu-Ie 
mult succes In viață șl muncă, In În
făptuirea preocupărilor lor de a dez-făptuirea preocupărilor lor de a dez
volta și Înfrumuseța tot mai mult 
Bucureșîlul".

*
în cursul dimineții aceleiași alte, 

delegația Adunării o-fi.rene.ali din 
Belgrad. In frunte cu Branko 
Peșld, a făcut o vizită la Consiliul 
popular al municipiului BucureștL, 
unde a avut o întrevedere cu Gheor
ghe Cioară, primarul general al Ca-, 
pltalel, șl cu alți membri al comite
tului executiv al consiliului popular 
municipal.

Au fost de față 1st» Njegovan, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia ta 
București, șl membri ai ambasadol.

în’cadrul întrevederii, desfășurată 
Intr-o atmosferă caldă, prietenească, 

_____  au fost relevate bunele relații de 
nul trecut, la Belgrad a fost or- prietenia și vecinătate statornicite 
izată cu succes „Sfiplămlna Bucu- Intre țările și popoarele român șl 
luiul", ta cadrul căreia au avut ioc Iugoslav. A avut loc, de asemenea, 
ifestări variate ce eu oferit bel- un schimb de Informații privind acti

vitatea economică, soclal-cultarală șl 
edilltar-gospodărcască din cele două 
capitole.

De asemenea, eu arest prilej a fort 
șemnată o Înțelegere do rotaborare 
șl prietenie talra București șl Bel
grad.

Ița amiază, primarul general ni Ca
pitalei a oferit un dejun tn cinstea

. 3IUUJU1 , u-. uiuiui taira 
manifestări variate ca au _________
grădenllor posibilitatea de a cunoaș
te realizările poporalul român, fru
musețile Bucureștluiul șl eforturile 
creatoare ale oamenilor muncii ‘din 
România.

Delegația orașului Belgrad vine la 
București pentru a purtă convorbiri, 
a vizita diferite Instituții șl 
„mtacte In scopul .lărgirii

. a realiza
contacte In scopul .lărgirii și adinei- - ' .1 . ____________________ _______
rll colaborării atlt pe plan politic, e- delegației Adunării orășenești - din 
conomlc, dt și pe planul relațiilor -----*
dintre orașe și. In domeniul culturii,

Sini convins că „Zilele Belgradu
lui ta București", care vor avea Ioc 
între 11 și 21 mat, vor contribui la 
cunoașterea Belgradului de către lo
cuitorii capitalei României pa planul 
dezvoltării șl al perspectivelor «sale, 
pa planul economiei, al culturii.' In

Belgrad.
’în aceeași zi, oaspeții iugoslavi 

vizitat noile cartiere de locuințe 
lin șl Drumul .TibereL

Seara, p 
n&ștl dta Ba 
In onoarea j 
pltalel.

„căințe Ti-

tele Adunări! orășe- 
I a oferit o recepție 

general ol Ca-

(Agerpres),

Primire la C.C. al P.C.R.
Miercuri dimineața; tovarășul Ion județean Mureș șl Comitetul. muhl-

Dlncă, secretar al C.C. al P.C.R., a clphl Cluj ole P.C.R.. unde au fost
primit delegația do activiști ai P.C. primiți de prima «secretari, ta Minla-
Bulgar, condusă do Vâsli Vacikov, tenii Sănătății, și au vizitat o scrie
membra supleant al C.C. al P.C.B., de întreprinderi industriale‘ei agrl-
prlm-seo^tar al Comitetului jude- cole din Județele Mureș și Cluj. Mu-
țean Șumen al P.C.B., care, la lnvl- zeul de istoric a partidului comunist,
tațla C.C. al P.C.R.. a făcut o vizită a mișcării revoluționare șl democra
to echimb de experiență în țara tlce din România, obiectiva .medlca-

★

, *
In timpul vizitei. In tara noastră, 

oaspeții bulgari au avut convorbiri 
la C.C- al P.C.R. cu tovarășii Ion 
Clrcel. membru al C.C. al P.C.R., șef 
de secție, ei Gheorghe Vasile, ad
junct de șef de secție. la Comitetul

Sesiune 
comunicări

științifice
> TURm] SEVERIN (Corespon-

’.denul „Sdntell", Ion Angliei) — 
“Ieri a avut loc ta Casa .de cul

tură din Turnu Severin o sa- 
eâune șUlnțlflcă po tenta : „îm- . 
plinirea a 1 OM de mii de la 
prima atestare documentară a 
municipiului Turnu Severin". 
La sesiune au luat parte tova
rășul Traian Dudaș, prim-secro- 
te,r al Comitetului iudețean 
Mehedinți al P.CR.. reprezen
tanți ai organelor locale de 
partid și de stat, conducători 
de Întreprinderi șl instituții 
culturale, cadra didactice uni
versitare. cerceta lori științi
fici. . muzeografi din Întreaga 
țară. In Încheierea sesiuni) 
științifice, participant!! au a- 
dresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, to
varășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă prin care oamenii 
muririi de pe aceste străvechi 
meleaguri se angajează aă-șl 
consacre șl de acum înainte 
toate eforturile, toată capacita
tea lor creatoare dezvoltării 
continue a municipiului Turnu- 
Saveri.-i. a Județului Mehedinți, 
oporindu-și contribuția tor la‘ 
înflorirea României socialiste.

Partlclpanțll la ecalunea ști
ințifică au făcut tn continuare o 
vizită ta vestlgHIe Castrului ro
man.Drobeta șl ale Podului con
struit peste Dunăre, prilej cu 
care a fost evocata viața șl o- 
pera Iul Apoi!odor din Damasc, 
de numele căruia erte legată 
construcția pmhilul pesta Du
năre Intre anii 103—103 e-n. A 
fost dezvelit un bust de bronz In 
memoria Iui Apoltodoc din Da
masc. Bustul este opera sculpto
rului Ion Lucian Murnu.

FOND GENERAL DE CÎȘTÎGURÎ: 
î 622 231 dta care 1 315 101 lei re
port.

EXTRAGEREA 1: 10 10 1 45 7 39.
FOND DE CiȘTIGURI : 2 002 3S9

led din care 1 313 101 lei report categ.
EXTRAGEREA a II-a : 23 33 

22 28.
FOND DE CISTXGUM : 319 021 lei.

. r.
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Prim-vlcepreședlntele Consiliului 
da Miniștri, Iile Verde), a primit, 
miercuri idupă-amlăză, pe conducă
torul delegației economice guverna
mentale a Republicii Peru, genera
lul Joaă Graham Hurtado, președin
tele Comitetului de asesori al • pre
ședintelui, care {face o vizită In țara 
noastră. • '

La Întrevedere a luat parte Ton 
Pățan,vicepreședinte al Consiliului

rolul importatorilor particulari șl ta- 
d-.iv.rlel farmaceutici®.

în cadrai LnlUhlril, desfășurata In
tr-o atmosferă cordială, eu fost abor
data probleme privind dezvoltarea In 
continuare a relațiilor economica bi
laterale, diversificarea schimburilor 
comerciale șl a cooperării economica 
și tehnico Intre România și Peru,

*
Ministrul afacerilor externe al Re- 

îmhlIfMi n Iliff si nlira rVrrTtÂlIn

Prin decret al Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, to
varășul Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al Co

munist Român, c-e eliberează din ca-
- inia al Consiliului

unii Ro- 
U'AS, tKs

mitetului Central al Partidului Co-

lltatea de 
Național al 
mâne. S •

Tovarășul Cornel Burtică, membru 
«supleant al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului .Central al 
Partidului’Comunist Român, se nu
mește ta calitatea de președinte, al 
Consiliului r Rațional. al Iladiotalevl- 
zlunH Române.

tenor, g - :
i A participat Mariano Pa ga dor 
Puente, ambanadoru] Republicii" Peru 
la București.

întrevederea s-a desfășurat Intr-o 
aimosferă cordială.

*
Tovarășul Ian Pățan, vicepreședinta 

al Consiliului de Miniștri, ministrul 
comortiiih.il exterior, 'a avut, miercuri 
după-amlază, 'o lnUInlre cu delegația 
economică guvernamentală a Repu
blicii Peru, condusă de generalul Josâ 
Graham Hurtado, președintele Comi- 
tetulul dc asesori ai președintelui 
repubRcii.

Din partea română au luat parte 
Mlhail Fksrescu, ministrul Industrial 
chimice, Vasile Votoșeniuc, președin
tele Bândl Române de Comerț Exte
rior, Ion M'.nctt. adjunct al ministru
lui minelor, petrolului șl geologici, 
Aurel Iondca, secretar general în 
Ministerul, Comerțului Exterior, func
ționari superior! din M.QE.

Din partea peruană atu participat 
Mnrta.no Păgador Puente, ambasado
rul Republicii Peru ' la Bucuroșii, 
Guillermo Vn.n O’Orst, directorul ge
neral al planificării în MJnlstanil In
dustriei șl Comerțului, dr. Iullo Pax 
Of ferata, asesor comerdai In Mi
nisterul Industriei șl Camerțulul, 
Adrian Kahan, reprezentant al secto-

, —. —.— ,—B . —< , —ț——i—j .   J SJLB.teU. i .

delegația economică guvernamentală 
a Republldl Peru, condusă de gene
ralul Jos«5 Graham Hurtado, pre
ședintele Comitetului de asesori al 
președintelui republldl. care efec
tuează o vizită In țara noastră.

La primire au fost prezențl secre
tarul general al Ministerului Comer
țului Exterior, Aurel Ioncică. func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe. A fost prezent, de 
asemenea, Mariano Pagndor Puente, 
ambasadorul Republicii Peru la 
București.

, ' *
în cursul dimineții, delegația' eco

nomică guverna mentală a Republldl 
Peru a avut Întrevederi la Ministerul 
Industriei Construețiitor de Mașini, 
cu ministrul Ioan Avram, și La Mi
nisterul Ml ne’or, Petrolului șl Geolo
giei, cu ministrul Bujor Almășan.

*
în seara aceleiași pre

ședintele Consiliului d mi
nistrul comerțului ext Păț
țan, a oferit o masă ta cinstea dele- 
gațlel economico guvemammitale 
condusă' de generalul Josâ Graham 
Hurtado, președintele Cornitetuiui da 
asesori ai președintelui Republicii 
Peru.

(Agerpres)
1 ' - ' *4’ .'i s

PRIMIRE LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Voltcc, a primit In cursul 
dimineții de miercuri pe deputatul 
Japonez Hldeji Kawasaki, președin
tele Grupului parlamentar pentru re
lațiile de prietenie Japonla-Românln, 
cara a făcut o vizită In țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă prietenească, a parti
cipat Aurel VIjoll, președintele 
Grupului parlamentar pentru rela
țiile de prietenie Românla-Japonla.

(Agerprea)
, f ,-a. ;- i •. r.> fi

In 
Capitală Papanaaam Sotlur Raman, 
ambasadorul extraordinar șl plenipo
tențiar al Republicii Singapore în 
Republica Sotiallstă'’ România,

■ în'sălile Bibliotecii'francez® din 
București s-a deschis miercuri o ex
poziție a cârpi științifice si tehnice 
franceze, .organizată,în colaborare cu 
Anodațla Sodexport șl Compania Alr 
France. r , * .

Printre persoanele ofl riale pre
zente la deschidere se afla Francis 
Itevasseur, ambasadorul Franței la 
Bucuroșii,

*
Delegația Conferinței rectorilor din 

R.F. a Germaniei, condusă de prof. 
Gerald Grteewald, președintele con
ferinței, care întreprinde o vizita in 
țara noastră, a fost miercuri oaspe
tele llniversitațll din București, unde 
a-a inUInlt cu rectorul George Clișeu, 
cu decani ai unor făcui tați șl mem
bri al Senatului universității,

în timpul șederii in România, mem
brii delegației au mai vizitat institu
te de Invățărnlnt superior șl așeză
minte soctaS-culturale șl științifica 
din Cluj și lațt

(Agerpres)

' te.-.t ț . ,
■, :delega|f a 

spre patrie. 
Olope.nl, oaspeții 

bulgari au fost salutați de tovarășul 
Alden Milltara, membru-al. G.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., 

. precum .ți de activiști de partid. ■
Au fort prezerv,I membri, al Amba

sadei. R.P. Bulgaria, la București.
 < ~

■*r-
si'

Miercuri, 10 nud a.c., la București 
a avut loc ședința Biroului Consiliu-: 
Iul Național al inginerilor șl Tehni
cienilor. în ședință a -fost examinat 
stadiul lucrărilor de pregătire a Con-' 
ferlnțel pe tară n inginerilor și teh
nicienilor, care. potrivit hotăriril ple
narei, Consiliului Național al Ingine
rilor șl Tehnicienilor din-10 martie 

„rmnarS «Ș »ÎWK lor» fn-de

'’Biroul tfonsUiului Național al Ingi
nerilor și Tehnicienilor a examinat:

— Proiectul de raport asupra act!- 
vltfițll desfășurate de Consiliul Na- 

. țlonal al Inginerilor, șl Tehnicienilor 
81 cu privire Ia sarcinile ce revin In-’ 
telectualltațll tehnice, alături de toți 

! C ii ’ aî’-'.fa t ' 3-;. '' 1 *'

oamenii muncii, pentru înfăptuirea 
programului de cons'.racțLe a socie
tății socialiste multilateral dezvoltate 
adoptat de Congresul al X-’.ea al 
Partidului Comunist Român.

.— Proiectul de raport asupra eta-' 
tuiului șl proiectai de statal al Con
siliului Național al Inginerilor sl 
Tehnicienilor. , ' - , .

“inilor a analizat modul cum s-stu'des
fășurat conferințele județene ale in
ginerilor și. tehnicienilor ți a stabilit 
totodată măsurile necesare pentru 
buna desfășurare. In continuare, a 
luerârilor de pregătire a Conferinței 
pe țară a Inginerilor sl tehnldenl- 
tor.

Mtercuri s_eoalt In țara noastră un 

dîn-X-.... ....... ...........
susține ta Galați (In zllole 
mal) ®i la București (In zilele do 14. 
15 șl 16 mal) spectacole cu pifW’ia: 
„CMtorta" de N.V. Gogol, „Gole- 
mnnov" de St. L. Coslov șl „A 7-a 
porunca “ fură mai puțin" de. Da
rio Fo.

*
Miercuri seara, la Opera de stat 

din Iași, a avut loc un spectacol 
„Don Carlos" prezentat de un co
lectiv al Operei din Poznan. Și-au 
dat concursul Henryk Luknszek, 
Stanislaw Romanskl, Jan Czekny, 
Kryatlna Kujawlnsîca, Alexandra 
Imalska șl un colectiv al Opere! Ie
șene. A dirijat Mleczyalnw Nowa
kowski.

*
In sala de spectacole, reaant lnau- 

a Bibltotedi _ americane

’>rima manifestare " mu'
. -aii dat- concursul artiști 

din S. U.A. : soprana Helen Boat
wright. compozitorul șl violonistul 
Howard Boatwright, care studiază de 
dteva luni muzica contemporană 
românească, și clavccinteta Virginia 
Pleasants.

j 
i

PENTRU MECIUL DE DUMINICĂ

Antrenamentele fotbalistihr.ș.
§09

.TIRANA 10 (Agerpres). — Miercuri care poporul albanez o consacră prob
au continuat la Tirana lucrările ce- peritâții Albaniei socialiste, succesele
Iul dc-al.7-lea Congres al Uniunilor dobindite, sub conducerea .
profesionale din Albania -----" ■- 1‘-

Lulnd cuvlniul. conducătorul dele
gației române. Paul Nagy, secretar al 
Consiliului Central nJ U.G.S.R., a 
transmis delegațllor la congres, cla
se! muncitoare șl oamenilor muncii 
din Albania soclallilă. un călduros 
salut și mesajul de prietenie șl soli
daritate- IntemațJonallslâ al clasei 

1 muncitoare, al sindicatelor șl al tutu
ror celor, ce muncesc din Republica 
SotialiBtă România. Sindicatele, toți 
oamenii. muncii din România — a 
spus vorbitorul — urmăresc cu viu părerea șl edificarea Nordului rocla- 
interes șl simpatie activitatea p© Ils', precum șl fcunlflcarea patriei.

__ .....—------ v__ Partidului
Muncii, In ‘dezvoltarea economiei, 

șl culturii, In ridicarea 
1 de trai Vorbitorul a 

țlșat ’ totodată dteva din pre
ocupările actuale ale oamenilor mun- 
dl'șl ale sindicatelor din. Republica 
Socialistă România.

Partldpanții lâ congres au adoptat 
o rezoluție In'sprijinul luptei de eli
berare a poporului vietnamez. In care 
hi exprimă convingerea că eroicul 
popor al Vietnamului va obține vic
toria, realizând eliberarea Sudului, a-

■ ilj . . Ț

VARȘOVTA 10. — Corespondentul 
Agcrpres. I. Dumltrașcu, transmite : 
Ls Varșovia se desfășoară lucrările 
plenarei a 5-a a CC. al P.M.U.P., 
consacrată problemelor construcției 
de locuințe. După un cuvlnt intro
ductiv rostit de primul secretar al 
CC. al P.M.U.P., Edward Glerek, 
lucrările au continuat In cadrul a 
cinci grupe tematice. Au fost discu
tate probleme si aspecte legate de “ 
scopurile si sarcinile generale ale po
liticii In domeniul construcțiilor da 

o

locuințe Sl formele de finanțare. 
flubUniindu-isa necesita tea găsirii că-' 
ilar șl modalităților corespunzătoare 
In vederea creșterii continue a c.s- 
padtățll de producție a combinate
lor Industriale sl întreprinderilor 
specializate In acest domeniu. Tot
odată, partldpanții la plenară au a- 
bordat problema satisfacerii în cit 
mal bune condiții a necesităților de 
locuințe, atlt în marile aglomerații 
urbane, dt" șl In orașele mal mici 
Sl ia sate.

Restabilirea drepturilor
R. P. Chineze în O. M. S.

GENEVA 10 (Agerpres). — Miercuri, 
10 mal. In cadrul lucrărilor .celei 
dc-a 25-a sesiuni anuale a Organiza
ției Mondiale a Sănătății, Adunarea 
Mondială a Sănătății a botârit re
stabilirea drepturilor legitime ale Re
publicii Populare Chineze In O.M.S.. 
adoptlnd In acaît sens, cu 76 voturi 
pentru, 15 contra șl 27 abțineri, pro
iectul de rezoluție prezentat de 20 de 
state membre ale organizației. Intr© 
care și România.

Pe: baza -rezoluției din 25 octom- 
1 W.'ftra ^rxffuhiril Gehefăle a 

O.N.’U„ ’Adunarea Mondială a "Sănă
tății decide restabilirea R. P. Chine
za în toate drepturile sale si recu
noașterea reprezentanților guvernu
lui R. P. Chineze ca singurii repre
zentanți țegltlml al Chinei la Organl-

rația Mondială a Sănătății șl. totoda
tă, expulzarea imediată a trimișilor 
elaniialșlșll de pe locul care-l ocupă 
ilegal in O.M.S.

Luind cuvlniul tn cadrai dezbate
rilor. reprezentantul român, dr. Mlhal 
Aides, adjunct al ministrului sănătă
ții, vicepreședinta al actualei se
siuni, a exprimat, In numele dele
gației române, profunda satisfacție 
in legătură cu restabilirea drepturi
lor legitime ole R, P. Chineze în Or- 
ganlzațla Mondială a Sănătății. I>e- 

■■legătiiI"‘'fomfu'F a^aprc-dlat că decizia 
■ Adunării'Mondiale a Sănătății repre

zintă un act do o importanță deose
bită pentru activitățile O.M.S., recu
noașterea rolului șl Importanței R. P. 
Chineze In viața lnternațlonaiă, a 
contribuției poporului chinez la cau
se cooperării internaționale,

înaintea meclulul-retur do dumi
nică, de Ia București..echipele de fot
bal ale României șl Ungariei nu sus
ținut Ieri ultimele partide do antre
nament la Snagov șl, respectiv, la 
Eszlcrgom.. Cu această ocazie, antre
norii Angelo Nlculesscu șl Rudolf" 
îllovszky au dat contur In maro par
te formațiilor ea le vor alinia in a- 
ccasta intilnlro.

Ieri după-amlază, printre specta
torii la meciul amical dintra „olim
picii" noștri ți cel bulgari s-au aflat 
șl component!! lotului reprezentativ. 
„Am mare Încredere că votm Învin
ge — afirmă Dinu. Hotărirea tu
turor e/rte de a nu precupeți nimic 
pentru un succes de răsunet. Pentru 
examenul de duminică, poate cel mal 
important din Istoria do 50 de ani a 
echipe! naționale, ne-am pregătit se
rios din absolut toate punctele de 
vedere : fizic, tehnic, tactic, păihlii 
Șl aceasta, tocmai pentru că ne dăm , 
foarte bine flearna. meciul va fl 
foarte greu : ’ șansele 61 capacitățile 
echipei maghiare nu trebuie deloc' 
neglijate...". Cu calmul său impertur
babil, Dobrln.— relansat In echipa 
națională — ne opune că vrea să 
joaca acum cu echipa Ungariei la 
fel de bine ca astă-toamnă In par
tida cu selecționata CohcwJovactei șl 
adaugă : „Nu avem voie să mi clștl- 
găm I" Autorul golului egalizator 
In partida de la 29 aprilie, Sălmă- 

nu-șl poate ascunde încă 
sa 

mal Înscriu un gol șl de aceasta dată. 
Golul-victoriei sli fio. Aș dori de ase
menea, am dori cu toții, ca specta
torii eă ne Încurajeze permanent, 
chiar șl In momentele sa:i poate toc- 

momentclo clnd ne va fl 
greu. Pentru că nu am avut posibili
tatea s-o fac plnă acum, vreau k5 
mulțumesc înflăcăraților noștri su
porteri care, la Budapesta, ne-au a- 
plaudat. nc-au încurajat".

Suporterii așteaptă nerăbdători, 
cu optimism aceat meci dintre cel mal , 
valoroși fotbaliști din România si 

I Ungaria, pa cars, da

'.'y? ’’

prilejul aă-I vadă — din "tribunele 
" de la pNâpslodion" sau pe.micul e- 
cran — cu ocazia primei partide da 
1a 20 aprilie. „Ca unul care am a- 
ftistal ta medul de la Budapesta — 

, ne spunea Ieri tov. Preda Nedelcn
(str. Calomfirasaj nr. 10, București)
— vreau din lot sufletul ca follviJiștLi 
români să obțină calificarea. Seriozi
tatea, calmul, perseverența in joc — 
doar, ea știo, lâ un moment dat ou foșt 
condus!" —‘ le-aii edus acel rezultat 
egal, generator de Încredere acum, ta 
partida retur.. Nu știu In ce măsură 

.insirajările, aplauzele noastre., ale 
celor dtorva ml! de suporteri români 
c® am , tăcut special deplasarea la 
Budapesta, aii contribuit la sporirea 
etanului, le-au Insuflat Încredere in 
forțe. Bănuiesc că da. De aceea, du- 

■ mini că, noi, suporterii, nu vom con
teni să ne Încurajăm echipa, inclusiv 
ta momentele do dificultate. Sper că 
exprim un angajament ai tuturor a- 
celora ce m vor afla ta tribune, ca ta 
modul, cal mal cak! și eportlv «să" sus
țină edhlpa României. De asemenea, 
coaslder că e cu totul firesc, șl in 
pplritul falr-ptay-ulul,. eă aptaudâm 
fazele de fotbal bun create de Jucă
torii oaspeții".

„Se poate lesne presupune, am ci
tit de altfel șl In ziare — ne-a BCriâ 
tov. Consianiln Hlcseu din București, 
șir. Noculce nr. 73 — că echipa de 
fotbal a'Ungariei nu va face ta Bucu
rești o simplă călătorie. Este lndtacm- 
tabil că avem prima .șansă, dar par
tida rfirâlne deschisă Fotbal1 știi ma
ghiari vor, căuta. Înainte de toate, 
gă obțină un rezultat egal, pentru ca 
apoi, rm teren neutru, aă Încerce — 
normal — jvletoria. -Este o „confiden
ță". pe «tară a făcut-6 publică’ șl cro
nicarul sportiv al radiodifuziunii un
gare. Partida «te anunță atedar. ex
trem de slrtnâă. Ca spectator, ca rim- 

.patlzant, 'firește, al .tricolorilor nos-

maghiare să bo simtă la București, 
precum ne-anvdmUL iFl no! la Buda
pesta. Duminică, ne (stadionul ..23 
August", un. filngur.lucru dorea: - eă 
fio ■"altfel: la fluierai tihni' ăl ârbl- 
truluL tabela de marcaj <ta consem
neze. victoria echipei României".

Despre antrenamentul de lerj al 
echipei Ungariei, corespondentul nos
tru la Budapesta. Al. P’ntca, ne-a 
transmis următoarele: „Ca de fle
care dală clnd pregătește un med 
intcmnțlonal. șl acum antrenorul 

• ll’ov&zky a preferat ambianta loca
lității Esztergom, tar ca aparing- 
partener echipa locală VasM. Totul 
s-a concentrat spre întărirea liniilor 
de fundași șl mlhocașl, pentru că 
tactica echipei maghiare pentru me
dul de la București este , exclusiv 
defensivă : apărare supranumeri- 
că, marcare strictă a jucfitortto.- 
români șl realizarea unor contraata
curi rapide pe extreme. Așezarea 
formației ps teren se va face după 
«chema: 1-5-2-3. După accidentarea 
lut Vidate, aițl trei xelecțlonablli sa 
află sub Îngrijirea medicilor : Faze- 
kas. Branikovlta, Duna! II. * căror 
folosire la București este incertă. în 
Iot un nume nou : Kt:, autorul go
lului selecționatei B a Ungariei In 
partida amicală, de la Gyuta. cu se
lecționata unlvcraltară a României".

*

Definitivarea echipei noastre pen
tru medul din 14 mai comportă Încă 
unele discuții. Sa pare Insă că, dacă 
Lucescu nu sa reface Integrai (medi
cul se va pronunța vineri) la Înain
tare vom conta pa DembrovachJ. Du- 
mlde, Dobrin șl lordănescu, Cei
lalți vor fl : Rftducanu, In poartă ; 
Sătmăreanu. Dinii," Lupescu, Ddeanu 
— fundași ; Dumitru șl Nunwelller 
Radu — mijlocași.

Incertitudinea ce planează asupra 
formulei do echipă nu Impietează cu 
nimic asușra continuării antrena
mentelor cu aceeași seriozitate de 
către ixilreaul lot

Ion DCMiranj

SELECȚIONATA OLIMPICĂ ROMANĂ 

REPREZENTATIVA SECUNDĂ A BULGARIEI 2-1

Selecționata olimpică rosnână a ju
cat Ieri pe stadionul. Republicii din 

de astă dată in compania reprerenta-
■ ti vel secunde a Bulgariei. Aceasta 
dlh- urmă diferă mult de precedenta 
e<!vema.ră IntUnltă. de fotbaliștii 
noștri, adică de reprezentativa, statu
lui Peru. Dacă sud-amerlcanli ridlca-

• ®rcă Jn fața forma*,:d române pro
bleme seridaso din cauza tehnlcJtațil 
înalte a jucătorilor pcruvlenl. în 
schimb echipa bulgară ne-a creat di- 
flcuilăU In Joc prin gabaritul ri forța 
fizică a compowen'llor el, - ca ri prin 
viteza cu care-ri desfășurau acțiu
nile.

Formația olimpică română a avut 
teri următoarea alcătuire : Ghița — 
Pop, C. Olleanu, Vlad, N. Ionescu

j ,7-!•
(Codrea) — Anca, Slmionaș — GyOrfl, 

cat Ieri pe stadionul Republicii din Tătara, Kubn (Tlelvel), Mereu. Dintre
București un nou meci Internațional, aceștia o formă bună au arătat :

■ - ‘ ; G’hlță (care a rezolvat multe situații
critice), Vlad, Codrca, Tătara șl 
Kuhn (atlt dl a jucat plnă la acci
dentare). Mijlocașii Anca șl Slmlonaș 
au muncit foarte mult, dor «tervidui 
lor de pase lasă de dorit. Introduce
rea tinărulul Hei vei (Victoria Cărei, 
divizia Q este un aeț.iâudabtl șl cu
rajos din partea antrenorilor Gh. Ola 
și Constanlln Gheorghe, dar acest ju-- 
cător de mare Latent nu era încă pre
gătit nici fizic, nld psihic, pentru ta- 
LEnlrea do Ieri.

DSntae jucătorii bulgari remarcăm 
pe Sjjlelmanov, Hagtev, Angbetov, 
Grigoriev șl Asenov.

în cîteva rînduii
• Turneul de tenis de la 

Bournemouth
- Miercuri au continuat meciurile 
din cadrul turneului Internațional 
de tents de ta Bournemouth. Iată re
zultatele Injegtatrate In probai’ de 
simplu masculin : Smith (S.U.A.) — 
Rouyer (Franța) 6—2, 8—3, 8—6 ;
Fassbender (R-F.G.) — McMillan
(R.S.A.) 6—3, 0—2, 6—4 ; Hewitt
(R.S.A) — Kalogheropoulas (Grecia) 
6—4, 8—3, 6—2. Jucătorii români 
Hle Năstase șl Ion Tiriac nu au putut 
susține partidele lor, concursul fiind 
întrerupt deoarece a Început să 
plouă.

„Cursa PAcU*9
. ,,CiETi3 Păcii" se reia nstări, cu eta
pa a 6-a (Gera — Karlovy-Vary 
157 km). In cursul căreia ee va In
tra pe teritoriul Cehoslovaciei, îna
intea acestei etape," In clasamentul 
general Individual conduce Mllde 
(R. D. Germană), urmat de Nellubln(R. D. Germană), urmat de Nellubln 
(U.R.S.S.) — la 1T3", Krzeszowiec
(Potonla) — la 1'1(1”, Magnl (Franța) 
— la 1'50" etc. Cicliștii români ocu
pă următoarele locuri : Ștefan Su
ci u (51) ța 5TTI. Alexandru Sofro- 
hle (32) la 5’18”. Ntcolae Andronache 
(M) la 6'10", Vasile Selejan (72) la 
12T0".

- ■

NOUTĂȚI LA PRONOSPORT
Ră.vpnnzlnd numeroaselor solicitări 

formulate de cetățon! din întreaga 
țară prin scrisori șl cu prilelul u- 
nor sondaje de opinie (unul din eîa 
«o află chiar în prezent" Iri plină dost 
fășurare); Administrația de Stat 
Loto-Pronosport șl-a perfecționat In 
ultimul timp «sistemele - de Jocuri și 
pronosticuri, lanslnd noi . formule 
tehnice de larg interes. Printre aces
tea. de o mare popularitate e-au 
bucurat ultimele trageri speciale 
Loto organizate cu ocazia mărțișoru
lui șl a primăverii. Inregtatrlndu-se

doresc să-și asigure șanse «sporite de 
clștlg la toate cele 5 extrageri pot 
participa cu variante de cite 15 lei. 
Nu au fost uitați nld ce! care vor 
să participe cu mal mult do 5 nu
mere. respectiv cu variante combi
nate de dte 6—15 numere. Aceștia, ca 
și ■ amatorii de combinații „cap da 
pod" o pot tace pa bilete serii X. 
La concursul dta 4 Iunie se vor o- 
ferl numeroase premlL Intre care. 
In număr nelimitat, autoturisme ".Da
da 1303“ șl ..Skoda S-100". Iată un 
avantaj ta care amatorii de autotu
risme nu pot rămfne indiferenți. Da 
asemenea, și la celelalte categorii de 
premii re atribuie ctaUguri atractive 
!n numerar, de valori fixe sl în nu
măr nelimitat, printre caro premii da 
dte 10 OTO șl 5 0(10 lei. După cum se 
poate ușor observa, partldparea In 
concursul special ,.Box-Expres“ din 4 

După cum se știe, cele 45 da nume- iunie 1072 oferă mari șansa de ob- r„ ----- . .. >
noexpres" simbolizează tot atltea 
discipline sportive, taceplnd cu nu
mărul 1 — atletism, pînă ta numă
rul 45 — volei. Cifra 7 este rezerva- 3 

petiții cu caracter Intern a! Interna- *A boxului, sportul căruia II este des-
țional (cldlsm. box. fotbal etc.). Ad- tinat șl concursul de ta 4 luata.

sprijină direct atlt sportul .de perfor
manță, dl șl cel de masă, oferind, 
totodată, partlclpanțllor la conctireu- 
rile și .tragerile sale posibilități șpo- 
rite do ,a-»l petrece llmpiii. ca spec
tatori. tn mod 'plăcut agreabil. Pe 
do altă parte, acest fapt contribuia

Ia o mal bună cunoaștere a echi
pelor si, tn cometință. o completa
re a buletinelor cu 1, X sau 2 In cu
noștință de cauză.

în cadrul concursurilor sl trageri
lor speciale organizate de Loio-Pro- 
nosport. un Ioc Important II ocupă 
cele care elnt legate nemijlocit de 
competiții sportive de mare anver
gură. întrucât In 1BS9. cu prilejul 
organizării tn țara noastră a cam
pionatelor europene de box. con
cursul special Prono-box s-a bucu
rat de un număr mare de partlcl-

cifre - record, de ordinul milioanelor panii. Administrația de Stat Loto-
do partJcipantL Sporirea Bl diverși- Pronosport a pregătit o nouă șl plă-
flcarca numărului da premii, precum 
șl atribuirea, la tragerile «pedale, tn 
număr nelimitat, de clștfguri In au
toturisme șl excursii In tară si pes
ta hotare, pe Itinerare dintre cete 
mal atractive, au făcut să sporească 
considerabil nu numai numărul po
sesorilor de bUete ri buletine, d șl

• al sansalor de a obține unul din pre
miile. acordate.

Nlimărlndu-se printre principalii 
organizatori ăi unor Importante com-

cutȘ surpriză : organizarea. Ia 4 Iu
tile 1972, a unul concurs sn-scial 
„Box-Expres", prilejuit de cea de-a 
II-a ediție a campionatelor europe
ne de box-Uneret, ediție caro va fi 
găzduita do capitala țării noastre.

_ ______________ _ ____ __ w _ 
re ale sistemului de concurs ..Pro- ținere a unul premiu.’ci numărul

La arest concurs special „Box-Ex- 
pres" ©e vor efectua 3 extrageri de 
die 8 numere flecare. Așadar, din 
totalul de 45 de numere. 40 vor fl 
câștigătoare. Se poate participa Be la 
o singură extragere (prima), cu 3 lai 
varianta. fie la primele două extra
geri. cu S lei varianta. iar cal oare

celor caro banefldază de premiile o- 
ferile de Administrația de Stat Loio- 
Pronosport este In continuă creștere, 
o dovedește următoarea cifră reve
latoare : față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. In primele 
patru Tun! din aerat an o-au atri
buit, In plus, aproape &M GM de 
premii.

comortiiih.il
Mnrta.no
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țț
de escaladare a războiului din Vietnam b

PUTEihKE REACȚH DE PROTEST 
ÎN • ÎNTREAGA LUME

N0I ATACURI 
ALE AVIAȚIEI AMERICANE 

ASUPRA HANOIULUI 
Șl HAIF0N6ULUI .

HANOI 10 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. transmite că miercuri dlnil-gH 
iwața, la ora 9,43, ora locală, avioane 
americano au bombardat mai multe, 
cartiere, epilate și alto zone alo ca
pitalei R. D. Vietnam și că In cursul

■

r

DECLARAȚIA GUVERNULUI R. D. VIETNAM
HANOI 10 (Agerprea). — Agenția 

V.N.A a difuzat declarația dată pu
blicității de guvernul R. D. Vietnam 
in legătură cu noUe măsuri militare 
anunțate de președintele S.U.A în 
scopul IntenaLficuri! fără precedent a 
agresiunii împotriva R. D. Vietnam. 
In declarație se arată că minarea 
și blocarea Intrărilor in porturile 
Vietnamului ■ de nord reprezintă o 
încălcare brutală a suveranității șl 
securității R. D. Vietnam, precum și 
o sfidare insolentă la adresa tarilor 
KtxriaUste. a țărilor iubitoare de pace 

treaga lume. Este vorba, de aseme
nea, de o încălcare a acordurilor ds 
la Geneva din lf&l cu privire la Viet
nam, precum șl a c’lor mal elemen
tare norme ale dreptului internațto-

He șl comerț a țărilor din întreaga 
lume.

în continuarea dectarațiel se rrten- 
fioneaza eforturile Administrației 
S.l'.A. de a menține politica de „vlet- 
namlzare” a războiului, precum șl 
încercările de menținere și consolida
re a regimului marioneta de la Sai
gon, promotorul unei politici sînge- 
roase antipopulare, de reprimare o 
tuturor forțelor patriotice si demo
cratice. Declarația subliniază că gu
vernul S.U.A. continuă (ta saboteze 
convorbirile cvadrlpartlte de la Paris 
în problema Vietnamului.

Guvernul R. D. Vietnam — conti
nuă documentul — denunță cu fermi
tate această nouă escaladare a agre
siunii de către Administrația S.U.A. 
șl cere în mod energic guvernului

forțele armato < Întregul po{M)r 
oe unească In lupta neoiăbltă pentru 
eliberarea Sudului, apărarea și edifi
carea Nordului socialist și rcuniflca- 
rea patriei, să se alăture popoarelor 
frățești din Laos șl Cambodgla In 
lupta hotârită pentru alungarea im-

* «-. s - ,i ",------------pcriallștlior S.uA.; din Penimuia■ Inș;
șl dreptate, a opiniei: publice din In- dochlneză. fronOr. b.mr. VcrtĂ ■ ___ ? ----- —
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american să pună capăt minării ți 
blocării porturilor nord-vietnameze, 
să înceteze bombardamentele și toate 
actele de natură să încalce suverani
tatea și securitatea Ii. D. Vietnam.

Guvernul R.D. Vietnam cheamă
să-

it.ru ■
tUWU i/ă . lzWț.»iJt.A? • . j/«Jet** V:I.'* SVHM11I1 $11 ,U6* 111 VUa bUI l

și reunifica- acestui atac moi multe monumente 
Hsterice've7

Guvernul R.D. Vietnam cheamă 
guvernele șl popoarele tarilor socia
liste frățești, ale sltor iAri care se si
tuează de partea păcii și dreptății, 

______ _____ organizațiile Internaționale, popoa- 
nal, o violare a libertății de naviga- rele din Întreaga lume șl poporul

ție șl comerț n țărilor din întreaga Statelor Unite să treacă la acțiuni
nclntlrzlnte pentru a Mna agresiu-j 
nu S.UA, pentru a cere cu fermi
tate Administrației Nixon să pună 
Imediat capăt violării suveranltațil 
și securității It- D. Vietnam șl a- 
bordeze cu seriozitate negocierile In 
cadrul conferinței de la Paris.

au fost distruse. Uni

tele de autoapărare au deschis un Ioc 
violent împotriva , avioanelor, agre
soare, doborind nouă din aparatele 
caro au participat la aceste bombar
damente ; mal mu!(l pito',! americani 
au fost capturau. '

Totodată, agenția V.N.A. Informea- 
vă câ aviația.americană a bombardat 

’ portul Halrong, unde unltăyie de ă- 
părare antiaeriană au doborll trei a- 
vloane americane. Raiduri de bom
bardament au fost întreprinse de n- 
vlația americană țt In provincia Yen 
Bajdin partea de nord a R. D. Viet
nam. ' • ■ ■■ ■' »-•-

istorice'verii!1 . . , „
tățlle de apărare antiaeriană șl for
țele de au——™ Jcuilș tou 
violent , Împotriva . avioanelor, agre-

CU U.R.S.S. ȘI
,3$ r.-'1

■ •*< . r ■, :
© BUDAPESTA. — Președintele 

Guvernului itevoluțlonar Muncito
resc Țărănesc Ungar. Jenă Foek. i-a 
primit pe ambasadorii R. D. Vietnam 
șl Republicii Vietnamului de Sud ta 
Budapesta, care l-au informai des
pre noile actiurd agresive ale S.UJA. 
In legătură cu aceasta, agenția M.T.L 
a fost ImpulerolcitA «ă declare că 
poporul ungar s;t organele conducă
toare ale țârili Blnt indignata de noile 
acțiuni agresive Întreprinse Împotri
va poporuiui vietnamez și de măsu
rile anunțate recent de președintele 
S.U.A. Acesta măsuri, relevă decla
rata, contravin flagrant dreptului 
internațional. Cartei O.N.U. Guver
nul șl poporul R. P. Ungare, subli
niază declarația, vor acosta al. no. 
viitor poporului vietnamez. tot; aju
torul necesar In lupta tea. 'DeeliraiUa 
exprimă convingerea fermă că pen
tru Statele Unite a râmas e singură 
soluție: să înceteze actele agresiv© 
șl să continue tratativele. Propune
rile R. D. Vietnam și ale Republicai 
Vietnamului de Sud oferă posibilita
tea’ unei reaiemenUiri politice echi
tabile. caro «ă satisfacă cererile iusto 
ale tuturor părților interesate..

o BELGRAD. — Sintem foarte În
grijorați din cauza hotăririi S.U.A. 
privind minarea porturilor rtord-vlel- 
namezetei bombardarea in masă n 
R. D. Vietnam, ceea ca constituie.o 
escaladare a războluiu! cu multiple 
consecințe negative, imprevizibile -- 
a declarat, ngenției Tanlus. purtăto
rul de ctivlnt nl SesreiariMulul fede
ral pentru afacerile externe ale {Iu
goslaviei.* Prin aceasta „«e periclitează 
procesul de pină acum de destindere 

■și tratative și este pusă in ■ primej
die pacea In lume. Nu există nici o 
alternativă la soluția care să recu
noască drepturile legitime- ale po
porului vietnamez de a hotărî singur 
destinul său,- fără amestec din afară, 
ceea ce constituie motivul principal 
al luptei, sale: Îndelungate pentru li
bertate șl Independență națională. 
Momentul este critic șl cere să țfe 
Înlăturate Imediat cauzele amintite 
ale nr'rrivfiril situației, să se oprească 
actuala evoluție pdmeMtoasA să fie ’ 
reluate de urgență tratativele sl să 
ra găsească o soluție pe cule pașnică»
'' ■ : - : -1 ' '
© SOFIA. — Ministrul afacerilor 

externe al R. P, Bulgaria.' Petăr 
Mlaclenov. l-a primit, marii, pn am
basadorul S.UJL Ia Sofia. în numele 
guvernului bulgar, arată agenția 
B.T.A.. el a exprimat-un protestai a 
dezaprobat acțiunile S.U.A. de mi
nare a porturilor R. D. Vietnam ca 

•po un act fără precedent de încăl
care .a normelor IntemațlOnole.. Po
porul și opinia publică bulgară. -Ia 
declarat e£ nu pol să nu ccmdarnme 
extinderea acțiunilor M.9
guvernului dtnerlcah. care creează 
premlfa pentru o nouă Încordare a 
situației interaațtonnle,.

O FRAGA. — Agenția C.T.K.’anun
ță că, din însărcinarea - guvernului 
cehadovdc, Miloslav Hruza,.adjunct al 
ministrului afacerilor externe, a pre
zentat ambasadorului S.U.A. la Pra- 
ga, Albert Sherer, o notă de protest 
In legătură cu noile măsuri militare 
adoptata de Statele Unita împotriva 
R. D. Vietnam. Ministrul cehoslovac 
a arătat că aceste măsuri constituia 
o violare flagrantă a normelor una
nim recunoscute ale dreptului inter
național și a adus la cunoștința re
prezentantului diplomatic american 
faptul că, guvernul cehoslovac res
pinge nșa-niumlta „justificare” a 
noilor acte de agresiune.- rezeryln- 
du-șl dreptul să adopte contramăBuri 
în consecință.

o NEW YORK, — .'.în fata unei 
situații grave fac apel la toate păr
țile pentru a da dovadă de cea mai 
mare prudență” — a declarat secre
tând general al O.N.U.. Kurt Wald
heim. refarindu-se in noile măsuri de 
escaladare a războiului din Vietnam, 
anunțate de guvernul S.U.A. El a 
afirmat că ișl menține propunerea «a 
de a oferi bunele oficii ale Națiunilor 
Unite pentru Încetarea războiului.

© OSLO. — „Aceste acte reprezin
tă o nouă și gravă escaladare a răz
boiului" — a declarat ministrul de 
externe al Norvegiei, Andreăa* . Ca- 
pallen." ■ ■ ’ ' ' ■ 1 ‘
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„SINGURA CALE
— ÎNCETAREA

RĂZBOIULUI"
Val de demonstrații 

in S. il.A.
WASHINGTON 10. — Cores

pondentul nostru. C. Alexan- 
droaie. transmite : Ullhnele bo- 
tăriri ale guvernului S.U.A. de 
escaladare a războiului din Viet
nam au șlinill un val de protes-
te ta întreaga țară. MU de stu- 
denți ' ' ' J—-----
tr-- postat pl _ 
baze militare, nu ocupat unele 
oficii alo centrelor de recrutare, 
au blocat intrările ta clădiri fe
derale. precum ș! unele s<wele 
națtonale.

în .amgrea, hotaririle Admir 
nlslrațlel au provocat" ^conster
nare și heUnlș®.’ „.Wlnareâ pbr- 

. tarilor nord-vietnameze — n de-- 
clnrat McGovern — este o nonă 
dovadă a falimentului total ol 
politicii de vleinamizare a răz
boiului. Totodată, s-a ajuns la 
o criză politică Internă, taini
cii poporul american a fost In
dus in eroare ta legătură eu 
adevăratul motiv al escaladă
rii războiului. Președintele a 
declarat că escâlăiîaraa ea'.e 
nece-tarfl pentru a salva viețile 
militarilor americani. Dar mă
surile salo vor duce la extin
derea teatrului războiului, a 
vărsărilor de singe șl înmulți
rea număralui prizdnlerllof de 
război americani : singura
calc de a pune capăt vărsărilor 
do singe este cea a încetării 
războiului”.

în Irani1, a In cadrul unei con
ferințe extraordinare, majori- 

> lalea democrată din’Senat a 
.'alo;.»'.;:', o moțiune prin care 
condamnă politica de escalada
re a războiului dusa de Admi
nistrație. cere să pună Imediat 
capăt unor u?cmenea aventuri 
militare și propune sistarea tu
turor, fondurilor destinate con
tinuării războiului din Indochi
na. „Aceasta reprezintă ecs mai 
puternică respingere a politi
cii Administrației față de Viet
nam votata vreodată de către 
senatorii demoerali” — «gate; 
„WASHINGTON POST".

t demonstra- 
, și mitinguri, au 
te în fața unor

*■

Forțele navale și aeriene ale State
lor Unite nu minat, marți, intrările 
In porturile R. D- Vietnam și au 
bombardat rețele de șosele șl căi fo
rate de pe întreg teritoriul acestei 
țări, a anunțat Comandamentul ame
rican din Saigon. L® acces ta opcra- 
(lune au'l’?”*" “~“s" '— 
flotei a

• i-na’ de   s_— 
drile de bombardiere șl avioane de 
luptă de la bazele aviației S.U.A. din 
Asta de sud-esl și dteva zeci de cru
cișătoare și distrugătoare.

„R. D. VIETNAM ȘI G.R.P. 
CONTINUA SA FIE DISPUSE 

SA POARTE NEGOCIERI 
PENTRU REGLEMENTAREA 
PROBLESÎEl VIETNAMEZE0
Xuan Thuy, șeful delegați ei R. D. 

Vietnam la conferința cvadrlpartîta 
asupra Vietnamului. a părăsit 
miercuri' Parisul, indreptlndu-so spre 
IlanoL Condaranîrtd noile măsuri ale 
S.U.A. de escaladare a războtiiluL el 
a declarat. Înainte de plecare, că 
„guvernul R. D. Vietnam șl G.R.P. 
continuă să fie dispuse să țină ne
gocieri serioase pentru reglementa
rea problemei vietnameze". în drum 

■spre patrie, Xuan- Thuy a sosit la' 
Moscova, anunță agenția T.A.S.S.

ACȚIUNI OFENSIVE
ALE FORȚELOR PATRIOTICE 

IN ZCWA PLATOURILOR 
ÎNALTE

SAIGON. — (Forțele patrtoilce din 
Vtotnampl de end îsb continuă ofen- 
olvâ In zona Piatourilor înalte, unde, 
In noaptea de marți spre miercuri, 
au desfășurat puternice atacuri îm
potriva bazei Ben Hei. din apropie
rea orașului Kontum. Cu aceeași in
tensitate au continuat luptele sl In 
Împrejurimile fastei capitale Impe
riale Hue și In delta Mekong.

REGIMUL SA1GONEZ 
A INSTITUIT LEGEA 

MARȚIALA
După cum Informează din capitala 

șuti-vietnameză agențiile' de presă, 
șeful regimului j da la Saigon. Ngu
yen Van Thicu. a hotaril, ca urmare 
a repetatelor Infringed suferite de 

. trapele sa.lgoheze.~să! Instaureze legea 
' marțială fp-j întreg teritoriul' Vietna

mului de sud.’ Aceasta măsură. In
trată In vigoare la niiezul nopții" de 
miercuri (spre, Joi. iMeamnă, de fapt, 
jsuspemdarea' tuturor libertăților de- . 
mocraiice. Instaurarea cenzurii, mi
litarizarea tuturor instituțiilor admi
nistrative. precum ți închiderea șco
lilor ji universităților; în virtutea le
gii mn-țfale, .regimul saigonez. va 
guverna, prin decrete, ceea ce .expri
mă eforturile șale' disperate de a tace 
fală -țiiuației create în urma puter
nicei ofetwivo declanșate de forțele 
patriotice.

’ J'• '’5 j

i

balgon. Ea aceasta operu- 
luat parte pors-avioano alo 

șaptea, cu peste 200 de avloa- 
rfiateol, numeroase alte esoa- 
o bombardiere șl avioane de -.. ' . e ii a ji™

i
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La

Demisia Iul Ismet InGnfl venitului 
din funcția de președinta 
al Partidului Republican 
Popular;, al cărui lider a 
fus: drap de ‘34 de nui, a 
introdus un element nou 
lri viata politică turci Re
tragerea sa este rezultatul 
afirmării 4n - rindurilo par- 
liaiiluj a torțelor care aa 
pronunță pentru prefaceri 
Boclal-economice mal a- 
dincL Frămintarlle din a- 
cest partid, reflectate, și in . 
schimbările din conducerea 
«sa, <d.rrt apreciate de obser
vatori ca fiind de natură a& 
oacută divergențele in par
lament șl să facă mai aeli- 
cală misiunea noului pre- 
rnler desemnat, Suat Ur-

■ guplu.
De la 17 aprilie. Turda 

este administrată de un 
„guvei-n de tranrițio”, ca 
urmare a demisiei fostului 
premier Erim, La încheie
rea' ,unul an do guvernare, 
Erim s-a. găsit in situația 
de a constata că incercftrUo 
lui' de a înfăptui reformele 
formulate In, spiritul cere
rilor comandamentului mi
litar. vizând potolirea ne
mulțumirilor maselor popu
lare,. nu rămas fără rpzul- 
tnt.' lovlndu-se de coaliția 
intereselor ostile unei ade
menea linii. între timp, 
continuarea — în po'lrta
exigențelor stării excep-
ț._. 
tastatare șl revendicative 
a evidențiat șl mai outer-

C3

VOTUL DECISIV

BONN 10 (Agerpresl. 
— In Bundevlag an în
cepui, miercuri, dezbate
rile. In cea de-a doua lec
tură. a tratatelor semna
te de R.F.G. cu Uniunea 
Sovietică sl eu Polonia. 
Lutnd euvlnlul, cancela
rul Willy Brandl l-a che
mat’ pe toți deputății să 
aprobe proiectele de lege 
privind ratificarea trata
telor; Cancelarul a subli
niat însemnătatea politică 
a celor două documente, 
declarind că ele eontri- , g_ 
bule la îmbunătățirea re
lațiilor R.KG. < 
din Europa răsăriteană.

■ '

Hires rr-
cu țările Pe sfrdzilg Bonn-ului, mii de monifestonji cor roii- 
- ■ - ficorea tratatelor

tratatejor.

ÎN ALEGERILE PARLAMENTARE
' __ _________________________________

P.C. Italian și-a consolidat 
pozițiile

— declară Enrico Berlinguer
• 40 IA SUTA DINTRE ALEGATORI AU VOTAT tN FAVOAREA 

FORȚELOR DE STINGĂ

vr

..............
’ căril sociale (partidul neofascist) cu 

un rezultat total Inferior prevederi
lor acestui partid, totuși In măsură 
să necesite cea mal nesdăblta vigi
lență și cea mai largă acțiune uni
tară a forțelor anU'asclsto.

Secretarul general al P.C.T. a ex
primat apoi angajarnenlul partidului 

’ de a duce mal departe lupta ta ve
derea înfăptuirii obiectivelor Înscrise 
In programul prezentat corpului elec
toral „Noul mare succes al P.C.I, 
nu ar fi fost posibil ffirft activitatea 
plină de pasiune, spiritul de sacri
ficiu. acțiunea Inteligenta a sute șl 
sute de mil de comuniști, ta patrie 
și In emigrație. Un rol hotârttor au 
avut tinerii șl tinerele, angajați ta 
lupta pentru idealurile noastre mari. 
Este necesar acum ca această forță 
puternică, contlniilnd eforturile pen
tru a întări Întreaga noastră organi
zație și presa noaMrfi, să se co.nsl- 

' dero imediat angajata ta Mtălllle 
menite să rezolve problemele urhBîte 
ale oamenilor muncii și problemele 

' țârii, pentru salvgardarea și dezvol
ta rea '■ democrației, pentru apărarea 

‘ cauzei păcii” — a spus ta tachelera 
Enrico Berilnguer.

ROMA 10. — Corespondentul Ager- 
pres, N. Pulcea, transmite : Referin- 
du-«e la rezultatul alegerilor parla
mentare do la 7—0 mal Ehrîco Ber- 
llaguer, secretarul general al Partt- 
dului Comunist Italian, a declarat câ 
„P.C.I. înreglstrenzâ un nou avans, 
ta cifre absolute șl ta procentaj, 
fata de marele rezultat obținut ta 
1S68. Cele peste 9 milioane de vo
turi pe care le-am obținut pentru 
Camera deputațllor confirmă că 
partidul comunist este tot’mol mult 
o forta decisivă, muncitorească, 
populară șl antifascistă, de care nu 
poate si nu țină seama oricine do
rește să consolideze șl să dezvolte 
instltuțlfle democratice si să rezolve 
problemele grave ale EocletațU ita
liene". : , 1

49 la suta dintre alegători an votat 
ta favoarea forțelor de stingă. Cu 
toate că a sustras voturi aliațllor săi 
de centru. Partidul domocrat-creșHn 
nu a atlrw procentajul din I960, a 
«pus Berilnguer. Perspectiva cen
trista lese bătuta din punct de ve
dere politic, n apreciat el ta conti
nuare. La dreapta fi-a înregistrat 
o concentrare de voturi asupra Mfc-

U.C.D., Weraer Marx, și Ievtad eforturile con-
dln nou cancelarul rtruc'.lve depuse de
Brandt. coaliția guvernamentală

Rainer Barzcl a-a .peni™ a obțirie o bazză 
proaunțaf pentru arai- mal largă de ratificare 
narea dezbaterilor asu- a tratatelor. Ei au evo- 
pra tratatelor, sub pre- cai încercările perma-, 

' text"că opoziția trebuie mente de a lua contact 
cu conducerea opoziției 
In vederea , darificâril 
uaor chestiuni. In ulti
mă tastanță, de, detaliu.

LucriMa Pariamen- 
lulul eu fost apoi În
trerupte, dlnd-j-ae posi
bilitatea fracțiunilor 
parlamentaro de a de
libera itxupra situației. 
In cunstl acestei pauze 
au avut toc ședințe 
ai 8 fracțlunflor P.S.D., 
PX.D. șl U.C.DJU.C.S. 
La ora 19.00 (ora lo
cală), cele I 
(luni parlamentare au 
căzut de acord ca dez
baterile Bunilestagului

Ratificarea tratatelor, 
a subfintat cnncnfaral 
Brandt, va avea ca re- 
zuităt Imeiltat intrarea 
in vigoare a ococduiul 
cvâdripârlit asupra Ber
linului occidental și re- 
^ementairea problemei 
IratMporluirilor șl a al- să primească’ „explica
tor probleme cu R. D. țjj_ MipUmentare13 asu-
Gcnrtană. Adreștadu-.’-■*? pra protecluîu! de re-

;opoziției, că a relevai că zoluțte.' ' Motlvindu-șl ;
există-posibilitatea de a1 L, atitudinea, “ rcapecaiv ‘

realiza o înțjdegere dezacorduț cu protedxă
șl de a găsi, astfel., o <Je rezoiuțte asupra că-
bază largă pentru sdop- ruta, ceJ îxtțfn în esen-
tarea de către Burxîes- țfi, |j| dăduse acordul,

• opoziția a afirmat că
pra tratatelor. Dar, a fracțiunea parlamentară

--------- - U.C.D./U.C.S. .jiu a 
avut suficient timp de 
Hindi re” penira a lua o 
hotartrc definitivă In
tr-o problemă de o ase
menea importanta

Willy Brandt și Waî- 
' expri-

« ■ ■ — - i ’ 'față 
de fichimliarca de aîl-

re-
i n1-® G -. 
ti ?__

tag a ivmb decteil asu-
Dt.

subUnSat el, aceasta mi 
trebuie să ducă la 
schimbarea eenaiilul șl 
c>jnț!:v.j‘u‘.'.il catar două 
tratate..

Au luat apoi cmdniul;
liderul opoziției U.C.D./

•U.C.S.;’ Hatacr Uarad, tar Scheel și-au • 
vicecancelarul șl ml- mat (surprinderea 
nlslni de cxtctnc, Wal- C. ___ .J
ter Scheel, deputatul tudLne a opoziției, 
M ■■ J m ' ™‘; «

trei frac-

căziil de acord ca dez-n,-- •—i
să fie aminate piuă 
miercuri, 17 mal.

rt ' J
0.0 Q E

'i

;■

Președintele Comisiei 
Consiihiîioîiale a Mmii fidu- 
n&i Nafionale 8 ReP¥b.iLfV s»- 
cialiste RomAniă,' Avram Bunaclu, 
aflat Intr-o vizită in capitala iugosla
vă. In invitația președintelui Tribu
nalului Constituțional ai luaosJavlel. 
Blajb Iovatwvld. a fost primit de 
vicepreședintele Prezidiului R.S.F. 
Iugoslavia. Krsle TrvetikovsM. La 
primire a fost de . față ambasadorul 
llon-tantel la Belgrad. Vusîie Sandra. 
Președintele Comisie! Constilultonata 
a M.A.N. n avut, de asemenea, o Ln- 
tllnlrc cu Blajo lovăndvlcL

i
S1

Feroviarii britanici vor
relua greva. Ljfîerli trel 
r.'ndtente ale oensonalulu! de ta căi
le ferate din Marea Britanic au hotfi- 
rit ca cei 300 G©0 de feroviari să reia, 
inceolnd de vineri, .^greva de zel”, st 
să refuze eă presteze oro suplimen
tare. _ p . r '» ,

,f

.r

în orașul bcnezuelccn Bacona . 
a avut loc deschiderea unei ex- 
poslfii de câri'. șl dricuri româ
nești. organizații sub auspiciile 
Ateneului local și ale Ambasadei 
Romanței in Vencruela. Cu a- 
celași prilej a avut loc o gală 
de filme românești.

*

Ih saloanele tegafiei Romdnlri 
la filo de Janeiro a avut loc o 
ințtlnl.re culiurald cu participa
rea cetâlenilor de oripine româ
nii Stabiliși in Brasilia. Cu acest 
prilej, au fost prezentate filme 
documentare In/âStjind monu
mente istorice, dansuri populare 
din diverse regiuni ale «rit 
noastre ți au fost audiate discuri 
cu muririi popularii romdileatcă. 
La Ințllnire au ;>articlpat minis-, 
trul plenipotențiar dl. Rom&niel 
in Brarilia. Ion Mqrant, ți alțl 
membri ai legației.

Președintele Pakistanului se pronunță pentru 
restabilirea relațiilor diplomatice cu India 

j . l: v<.’’' â", jr.'.yf;,’.''? r.'/; H »■*.
RAWALPINDI 10 (Agerprcs). — 

Președintele Pakistanului. Zultikar 
All Bhutto, a acordat ziarului in
dian „Hindustan Times” un interviu 
in care a declarat că este convins da 
rezultatul pozitiv ai apropiatelor se va alătura convorbirilor, 
convorbiri la nivel înalt dintre In
dia și Pakistan. EI s-a pronunțat 
pentru restabilirea relațiilor diplo
matice dinire cele două țări.

Președintele Pakistanului, preci
zează agenția TJl.SJs.. o spus că el 
nu va obiecta dacă premierul Repu
blicii Bangladesh, Mujlbur Rahman, 

lnfr-0 
anumită etapă, pentru a înlesni exa
minarea problemelor taterestad cefe 

. trei părți- - I •- ; , l .

transmit

s
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cane. în cadrul lucrărilor a Iuat ou- 
• ■rintul- secretarul general al" Pârlț- 

d'.iiui Comunist dln S.U.A., Gus Hali.

IUGOSLAVIA i Epidemia 
do variolă a fost lichidată 
într-o declarație făcută agenției 

Tuning, președintele Consiliului Exe
cutiv Federal, Genial Biedicl, a anun
țat că epidemia de variolă din iugo
slavia a fost lichldală. Premierul Iugo
slav a arătat că epidemia a cauzat 
moartea a 31 persoane șl a provocat 

. pagube materiale dar, datorita inicr- 
’ vențlei rapide a serviciilor sanitare, 

solidaritalii de care au dat dovadă 
toate republicile șl provinciile lugo- ®__z. .. _»—)« _:  . i»
omenești si au fost prevenite pagube 

’sUÎjrexr»-.

Proteina riMM taM Saez 
dgzMMJ.U.O

® intervenția reprezentantului român

această trebuie să o. aducă ,1a -Wr- 
tas*.—a_c.t,_(jg experiență și de 

piui agriculturii;
gtrea «chim!

1. Sndffit și-a încheiat 
visîta în LBia. Președintele 
Fi.A. Egipt. Anwar Sadat, si-ă în-

■ cheiat vizita oficială în Libia, in 
cursul căreia au fost abordate pro
bleme privind evoluția «Ruatlel din 
Oriental Apropiat și relațiile bila- 
tCTase:”-'

Congresul „Uniunii tino-: 
rHor muncitori pentru eli
berare0 ^‘n ^chetei lucrările ;
Ja New York. Au luat parte peste 700 
de delegați din 23 de state amerl-

slave, au fosi salvate multe vle|l 
fimPnOtri S . n-5", cir» Inel nTrtTnnila m-n nm Iwa 

materiale mai mari.
[i .. '

ConsuKâii țmgmro-spa- -Vi

Cu ocazia aniversării a mSSS ‘
Ort mri rin 1» InS XUUW"90 de ani de Ia nașterea Iui 
Gheorghi Oimitîov,lfl 50113 
desșchte simpozionul internațional cu 
tema „Gheorghi Plmltrbv si ziaristi
ca revoluționară”. Participă reprezen
tanți din zece iări europene.'Tn ca
drul simpozionului, dr. Ion Spălâ- 
teiu. ziarist, a prezentat comunica
rea .«Activitatea’ revoluționară, a Iul 
Gheorghi Dimitrov reflectată in pre
sa progresistă din România”.

cn --• r- ‘ ‘ ‘ ■

biicl! că primele sale tncer,- 
' considerat că dacă guver- c.lrl do n atrage colabora-

nui do „deasupra partide- rea partidelor nu nu fost

național.
considerat că dacă guver-

jgJh

j

că Ia Budapesta au avut loc consul
tări intre reprezentanți al Ministere
lor Afacerilor -Externe ale R. P. Un
gare, șl Srantei In problema Privind 
pregătirea pentru conferința t generala 
europeană. de securitate sl colabb-
rare.

S-a

r
B ' '•

. , _ «fVtr. .

CorespoiHlentuI nostru, E. Pop, Irans-
" ‘ P«n9®! 

. .......... - __--— «----jiuluir .
Llulle intitulat „Efectele economice alo închiderii Canalului 
I.uirul euvînlul, NIcolae Eeobcscu, adjunct al ministrului aîa- 

" spus : ■ <
i se află printre țările ni căror comerț este afectat 
naiului Suez, saluta preocupările și eforturile vlzlnd ------------------ . ... ..................................................................^-.-.8.-..^ ■

* ( sprijiiin iu moa energie apucarea deplina a rezoluției Consilia Iul de 
Secaritafc din noiembrie 1&57,? care ar conduce șl la redeschiderea Ca»! • mirilrilnl Sfa-mlw '. &-n-i ■■ '•-*» J, , - '

. I 
fost, de asemenea, dureros lo- 
viio de devalorizarea dolaruj 
lui, deoarece așa-numita foarT 
feed a prețurilor s-a deschis ți 
mai mult In defavoarea acestor 
state.- > i - '■ ■ |

■ .1 

f

SANTIAGO DE CHILE J0 —____ ..______________ ___________
mile : în plenara celei dc-a Ircla Conferințe a Națiunilor llniie ' 
Iru Comerț și Dezvoltare nu început dezbaterile în Jurul proiecl 
de rezoluție intiiulal ^Efectele economice alo închiderii Cana! 
Suez"; !L„.
cerilor externe, a spus

Romănla, care __ __U_
.de închiderea Canalului Suez, _  ____ ,____ , ____ ______
redeschiderea Canalului, cărora lo dă expresie proiectul do rezolu|ii 
prezentat de „(îiiipul celor 77“. Vorbitorul a reafirmat că România 
sprijină in jnod energie aplicarea deplină a rezoluției Consiliului de 

naiului Suez intr-un termen scurt.

Dozbalsriîe U.N.C.TAD. au 
retevei incâ o dalâ câ 
decalajul dinire fdrilo in curs

/

Demisia cabiiiețTiliii liba
nez. Președintele Libanului, Su
leiman Frangleh. a acceptat, 
miercuri, demisia guvernului condus 
de premierul Săeb Salam — anunță 
agenția France Presse. caro aprecia
ză că acest eveniment era de aș
teptat după recentele alegeri parla
mentaro.

■ i
din MedJUls tșl găsesc de 
fapt expresie divergențele 
tor politice cu privire in re
forme. în timp ce Partidul 
Republican Popular accepta 
reformele ușa cum ou fost 
ele formulate de guvernu1.

preejază. în esență, că a- 
c«ste reforme «bit ..prea ra
dicale”. modernizarea struc
turii Kocini-economtee a 
țării presiipunind. potrivit 
acestui partid. ..conserva
rea intereselor partlcuinre”. 
adică a pozițiilor torțelor 
privilegiate. Deosebirile de 
concepții intre cele două 
principale formații se ac
centuează prin retragerea 
iui Isme't Iîu5n(I șl nflrma- 

’ rea In rindul Partidului Re
publican Popular a'tendin
țelor ,;rndteallste“. grupate 
In jurul Iul Bulent Ecevlt. 
care consideră că reformele 
formulate In spiritul cere
rii coma'ndamentuliy mili
tar se găse.sc cu mult sub 
necesitați șl cerințele ex
primate de masele popu
lare. (Partidul urmează, de 
altfel, să se întrunească la 
14 mal In congres extraor
dinar pentru alegerea unul 
nou președinte).

Pe fundalul intereselor o- 
puse ale forțelor soclal- 
economice. timpul alimen
tează mereu, cu no! ele
mente. tendințele politice 
divergente din țară. Ele se 
împletesc Intr-un ghem de 
contradicții care continuă 
ta întrețină In Turcia o si
tu al le fiu Mă.

Al. CAMPEANU

10"“ al Iul Nlhat Erim nu încununate do succes. Pen- 
a reușit să atragă sprijinul tra că. de data'accastn, tor- 
necesar ol parlamentului ia mațlile , politice. îndeosebi 
Înfăptuirea unul asemenea partidul' majoritar nl dreo-
program. aceMiă misiune tățil și cel republican. ein.t Er.lm. Pnrt!d’Jt Dreptății â-

tENDSNU WERGENTE

PE SCENA
PCElilCÂlURCĂ

!;,"l’Z-rt, ' .tax:»7C'.>.eă Ș

DE LA CORESPONDENTUL NOSTRU
V-i»

r r.'■ -‘.V’-ta 

va H mal ușor de realizat 
In cazul unui ..cabinet al 
partidelor”.

Misiunea 'de» a forma .. . ...................... t
noua echipă ț!-a animat-o menirea nu de a aplica 
vechiul om politic Urguplu. ---- — —*------ -
Președintele și armata — 
a deciarnt el — doresc un 
guvern care să cuprindă 

îtenat'o -"a acțiunilo^on- reprezentanți al tuturor 
tastatare șl revendicative par ^.e'or 3 ,BCB
a evidențiat șl mai auler- P<Mib.lă lnfăp.uirea. re
nte necesitatea acută do n formelor așteptate. In șp- 
se întreprinde ntasurl pen- ritul memorandumului mi
tra împroprietărirea tara- liter din 12 marile 1971. La 
nllor fără pSmlnt. pentru 2 mai. Urgupiu l-a infor- 
o mnl justă TC^iribuire a mat pe președintele , repu-

a!

,3 •> J •<■■ ■
acelea care doresc un gu
vern ..deasupra partidelor".
J.t cor.cepUa lor, guvernul, 
Urguplu ur trebui să aibă . • ... (- 
programul de reforme a- 
nunțat, ci do a pregăti con
dițiile In vederea efectuării 
do noi alegeri parlamentare. 
Partidul caro nr doblndi 
majoritatea In Medjllls ar 
urmn să încerce «4 înfăptu
iască un șir de reforme In 
spiritul propusului proțpram 
politic.

în această poziție comu
nă a principalelor partide

în Burundi „situația a 
redevenit normala np?°ai>a 
întreg teritoriul Urli” — a declarat 
președintele tării. Michael Mlcom- 
brro. tntr-o cuvin ta re rostită la pos
tul de radio L Vocea Revoluției”.

Convorbiri economice bul- 
gairo-engleze. Agenția b.t.a. 
informează că președintele Băncii de 
Comerț Exterior a R. P. Bulgaria, 
yășeiln Todorov, a avut o convorbi
re cu o delegație economica britani
că. condusă <ie Geoffrey Hum. mem
bru al conducerii Camerei de'Comert 
șl IrtduBlrle din Londra, rare «e află 
în vizita la Sofia. Cule două Dării 
și-au exprimat dorința de a acorda 
cprijin financiar conierluiul. coope
rării ’ șl altor forme de colaborară 
intre Bulgaria si Ansi la.

: ';j' r. ' r’ictiU r.ÎJB.r:l:
Luciârile Comisiei Eure* 

pene pentru ngdculturâ. 
sediul central din Roma a! Organi
zației Națiunilor Unite pentru Aii- 

. mentațle șl Agricultură — F.A.O. — 
se desfășoară o scrie de reuniuni ele 
Comisiei Europene pentru agricul
tură. Lulnd cuvlntul, reprezentantul 
României. Eugen Bucluman. secreta
rul Comitetului Nailonul F.A.O., n 
relevat rolul Important ni Comisiei 
In dezvoltarea colaborării dintre «te
tele membre, contribuția” pe care

câ

I do dezvoltare celo dezvolta
te nu numai cd nu s-a redus,

1 ci 5-a mdrit chiar în ultimul do- 
I ceniu — scrie ziarul vest-ger- 

man „Deutsche Volkszoitung" 
caro publicâ graficul alâturat. .

' Dupâ cum reiese din ci
frele pe anul 1970, deși în fâ- 
rile în curs de dezvoltare Irfi- 
iesc două treimi din populația 
globului — 1 658 do milioana 
fa}â de 770 do milioana în jâ- 
rile dezvoltate (in aceste cifre 
nu sînt incluse jârile socialiste 
■— N.R.), „lumii a treia" li re
vine numai aproximativ o cin
cime din venitul global reali
zat. De asemenea. In limp ce 
In deceniul trecut In fârile In, 
curs de dezvoltare venitul p@ 

l cap de locuitor a crescut, In 
( medie, doar cu 37 de dolari,'

In cele dezvoltate creșterea a 
foil do 440 de dolari. în afa- 
râ de aceasta, după cum scrio 
ziarul amintit, datoriile exter
na alo tdrtioF în curs do dez
voltare au dopâșit incS In 1969 
suma de 60 miliarde de dolari. 
Țârile In curs do dezvoltare cu <

g.
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