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ÎN PAGINA A IV-A

coNaumA n ța 
A INGINERILOR 
Șl TEHNICIENILOR

nfe ri material al țării, creșterea eficienței aeiîvllltll 
In toate domeniile depind, ca de un factor cheie, de 
S'rea botărilă a contribuției Inginerilor și ternil

or, de ridicarea calitativă a nivelului activității 
lor. Este un factor esențial, o cerință Imperioasă ca 
inginerii șl tehnicienii și, respectiv, organizația lor 
obștcască-profesionolă să joace în îndeplinirea acestor • 
sarcini un rol, mai activ, potrivit exigențelor actuale 
puse de problemele multiple și complexe ale perfec-' 
(ionărli activității economice. In toate aceste domenii, 
conferința — care va avea un puternic caracter de 
lucru — va prilejul evidențierea experienței dobindlte 
și, ceea ce este deosebit de important, formularea de 
numeroase propuneri, Idei și sugestii pentru ridlca- 

... -----------  - ------- —   —  -------------------  — L. — mai inalt a activității inginerilor șl
dului, Intelectualitatea noastră tehnică participă cu tehnicienilor, pentru angajarea mai eficientă a inte-

șl calitativ superioare ale nclualnlnl cincinal.
Delegații ta conferință vor dezbate șl adopta. Sta

tutul Consiliului Național a! Inginerilor și Tehnicie
nilor — supus discuției publice — care stabilește o- 
bicctivele, modalitățile șl cadrul organizatoric pentru 
perfecționarea acțlvItățH obștești a Inginerilor și teh
nicienilor, desfășurată In cadrul și sub conducerea 

ga via|ă politică, economică și socială a întreprinde
rilor șl instituțiilor in care lucrează.

mm calmuca și cum- Reunind pe reprezentanții cei mal competent nl in
și modernizarea lor ginerilor și tehnicienilor, conferința va reprezenta im 

i, adevărat forum al gindiril tehnice din țara noastră.

i ■ y . KlXi

Eveniment important în viața Intelectualității nons- 
y.Jyo tehnice. Conferința, pe țară a inginerilor si tehnî- 
:.wăcnlior — ale cărei lucrări încep astăzi in Capitală 
L— are loc in condițiile in care oamenii muncii, între- " 

sul nostru popor muncesc cu însuflețire pentru în
făptuirea mărețului program' do făurire a societății' 
so ci al Iste, multilateral dezvoltate, elaborat de Congre
sul ai X-Iea al P.CJL, pentru realizarea șl depășirea 
planului pe acest an, hotăriți să întimpine cu, rezul
tate deosebite Conferința Națională a partidului din 
iulie, cea de-a XXV-a aniversare a proclamării (Be-

In anii construcției socialiste s-a format un amplu 
detașament de specialiști cu profil tehnic care lucrează _____ ___ _____________ _____
In economia noastră. Profund atașată politicii parti- ren la un nivel mai Înalt a activității inginerilor și

alitolca noastră tehnică participă cu tehnicienilor, pentru angajarea mai eficientă o inte-
responsnbllițate la înfăptuirea sarcini- leciualilățll tehnice la Înfăptuirea sarcinilor cantitativ> competență și t r __ _ «.-SHU

lor dezvoltării economice și sociale a țării, 'desfășoară 
o activitate rodnică in domeniu] producției, cercetă
rii, proiectării, învățlmîntului.

Conferința este’chemată să dezbată și sâ stabilească 
măsurile menite să asigure creșterea aportului ingi
nerilor și tehnicienilor In realizarea obiectivelor dez
voltării și modernizării economiei, ale mersului os- U!VlcuIlur- UC5IU,urB,„ „, „urul 5UD cunuucGrcn
cendent al societății noastre socialiste. înlăptulrea s|ndfcaIeior, pentru participarea lor sporită Ia. întrea-
mnrllor sarcini ale pianului clnc.lnaL a cerințelor pro- — --------- l .J.—
movărli largi a progresului tehnic și aplicării susți
nute a cuceririlor telinico-științificc contemporane, 
realizarea înaltelor exigente privind calitatea șl com
petitivitatea produselor, înnoirea șl modernizarea lor 
permanentă, organizarea științifică a producției și a — - ■ ------ -- - -
muncii, valorificarea superioară a potențialului teh- Ii urăm succes deplin !
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EVOLUȚIA CONTROLATA A PREȚURI 
Wpi f baza 

în politica
Realizarea nivelului prevăzut a! 

prețurilor, șl tarifelor eJte p condi
ție lioiărttoare pentru asigurarea • 
ritmurilor șl proporțiilor de dezvol
tare a economiei naționale șl- snori-, 
rea eficienței în toate sferele cla ac- 
tivltate,„ pentru .înfăptuirea oblecU- 
velor stabilita prin planul de otat 
privind creșterea-salariului real și a 
veniturilor reale ale populației De 
aceea, evoluția controlata a nivelu
lui prețurilor conxtltale o trăsătură 
principială a politicii de prețuri din 
țara noastră, care Lșl . gătește .reflec
tare șl. In Legea cu privire la re
gimul prețurilor șl tarifelor — parte 
componentă a ansamblului de mă
suri do perfecționare a conducerii ri 
planificării economiei naționale a- 
doptațe pe baza directivelor Confe
rinței’ Naționale din decembrie, 
lfJS7 ri" Congresului al X-!ea al

'■/.Țn concepția partidului și stalului 
nistru, evoluția controlată a prețu
rilor înseamnă previzlonarea st 
planificarea acestora ca țo .cerință 
do bază în asigurarea bunel funcțio
nări a întregului mecanism de pla
nificare a economici. și realizarea 
creșterii prevăzute a nivelului de , 
trai Dinamica dezvoltării diferite
lor ramuri ri aidlvităl! econâmlce 
este determinată prin planul de stai 
șl exprimată In Indicatori fizici șl 
valorici. Toți indicatorii valorici au 
la bata un sistem comun de unități 
de măsură — prețurile — care se 
pot modifica tn măsura în care ce
rințele obiective Impun asemenea 
sgtumbărL Pentru ca indiratorti, de 
plan să exprime o dinamică reală, 
eale necesar ca șl evoluția prețuri-, J 
lor săi-fîe. do asemenea, planificată 
și controlată.

O astfel do concepție a politicii • 
de prețuri presupune asigurarea sta
bilității acestora. — trăsătură cnțac- 
terWlcă a prețurilor tn economia 
noastră ■— ceea ce Înseamnă men
ținerea neschimbată po o perioadă 
relativ îndelungată a prețurilor la 
produsele și serviciile existente și 
încadrarea ' prețurilor noilor produse , 
în nivelul general existent îL în a- 
cplașl timp, elosi’ciiatea dor ca re
flectare a obiccllvliațli nroțurilor 
față de schimbările Intervenite In 
baza care le determină — cheltule- 
itie sociale de producție.

„Noi sintem împotriva acelor teo
rii sau tendințe — sublinia tovară
șul Nlcolae ceaușoscu — după care 
ar trebui să listau reglementarea 
vieții economice șl sociale la voia 
intîniplării, la discrella pieței, a 
legii cererii șl ofertei". în această 
lumină, dinamica prețurilor din țara 
noastră se deosebește fundamental 
de evoluția .stlhinlcă a acestora in 
siriemelo economice unde formarea 
preturilor este dominată de mecanis
mul plete! și nu există o reglare 1 
conștientă a raportului dintre ce- J 
rere și ofertă.

Stabilitatea prețurilor nu are Insă 
nimle comun cu rigiditatea: prin' 
stabilitate nu înțelegem Invhefnrea 
prețurilor, ceea. re le-ar transforma 
lritr-o frînă in dezvo'tarea produc- , 
țfei ri introducerea progresului teh
nic. cu Influente neratlve asupra 
activității fntrenrinrterllo- si apro
vizionării populației. Astfel, ca ur
mare a rezultatelor obținute In creș
terea produetlvităill muncii șl re
ducerea prețului ■ de cost precum si 
a creării unor mari caoncHătl ds 
producție. In ultimii ani au fost re
dusa preturile la o serie de produse, 
iar nivelul acestora a fost pus In 
concordanță cu ehettuiellle sociale 
de producție. Așa, do exemplu, au

rri i

î
i

ÎN ATMOSFERA DE IN
TENSA ACTIVITATE P0- 
LITICO-IDEOLOGICA DIN 
ÎNTÎMPINAREA CONFE
RINȚEI NAȚIONALE A 

P.C.R. IERI S-A DESCHIS 
Sesiunea științifică 

a Academiei 
de științe sociale 

și politice 
cu tema i

:-.vs - l-

noastră economica
e.A.-?l * .<‘z. S .134 : . «• * n I - . . ' J ‘ ‘

ne ?i produse din carne, la lapte șl 
produse lactate a foot determinată 
de creșterea ‘prețurilor de cumpă
rare a. materiilor primo agricole, in 
licornii stimulării producției de ani
male pentru cariie pi tie. lapte; aco
peririi carturilor da producție șl 
sporirii cointeresării producătorilor 
agricoli în alto cazuri,'tind venitul, 

nuntul'aio produselor Industriale a 
„ ________ „„ _ ________puiuț să suporte1 majorarea p reții-

losdnță îndelungată șl., totodată, la rllor ta materiile prime agricole (de
■ -■■■■ ' - ■ exemplu, votez, tutun, tulpini de in,

piei porcine șl plelicele caracul ,ș.a.), 
prețurile • cu amănuntul ale produ
selor respective nu g'-au modificat 

în sectorul serviciilor șl, în spe
cial, la avele . categorii de servicii ,

Gheorghe Gaston MARIN 
președintele Comitetului do Slot 
pontru Prejuri

(Continuare In pag. a EH-a)
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fost red-.uîo prețurile la articole din 
m&a plastice, țesături șt confecții

< din fire sintetice, ciorapi pentru fe
mei, încălțăminte din tnlocultpri de 
pic'e, frigidere, mașini da cusut. a.‘> 
pira’.oare' de praf, aparate de radio, 
televizoare ș.ti. Aceste reduceri, au 
dus la stimularea consumului de 
mărfuri fabricate din Înlocuitori șl _______  — — ........
absorbirea producției noilor copaci- net‘cuprins In prețurile cu amft- 
tățl,’ io creșterea gradului de înzes- -■
trare a familiilor cu mărfuri do fo-

formarea unor corelații de prețuri 
Intre produse, grape de produse și 
sortimente In" concordanță cu nolle

■condiții din e-canomle.
In prețuri silit recunoscute chel

tuielile sociale de producție ulii in 
industrie, eii șl în o^rlculturB, res
pectiv'cheltuielile medii fundamen
tate pe norme riguroase de consuni 
de mnrcă vie șl materlallzaiă. 
Se cunoaște, de exemplu, că ma
jorarea prețurilor eu amănuntul 
în 1070. la unele sortimente de car-

■ t j ■ uj • șJ '• iJ "ii '

țlei ri introducerea oroaresulul teh-

nrtivilftțil InlreortnderUo-. și npro- 

niare a rezultatelor obținute in creș
terea produetivităill muncii și re-

a
icqrea prețului do cost, ^precum 31 
creării unor mari caondtfltl de

J.
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„FĂURIREA
SOCIETĂȚII

SOCTALiSTE
MULTILATERAL
DEZVOLTAT E“
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Pe șantierul 
uzinei cocso-chimlce 

de la Combinatul 
siderurgic din Galați

GALATI. —• (Corespondentul 
..Scinteli". Tudorel Oaneea). 
ieri, la Combinatul siderurgic 
din Galați, pe șantierul uzinei 
coeso-chimico, au fost încheiate 
lucrările de inridire n celor 62 
celule' ale bateriei hr. 1. După 
cum ne spunea tovarășul Aurel 
Manolache, !nșlner-.șef coordo
nator la I.C.M.S.G., aici s-au u- 
tillzat C 3OT tqpe cărămidă re
fractară; respectiv. 2 750 (MM bu
căți cărămizi in ‘137 de formate. 
Executată pentru prima dată ta 
Gatațl. această lucrare a fost în
cheiată Înaintea termenului fixat 
tn graficul coordonator, dove
dind capacitatea profesională a 
constructorilor șantierelor nr. 
23 șl 11 ale LC.M.S.G., conduse 
de maiștrii Eugen Gâk ?i> Mlhai 
Mttroc șl de șefii de'echipe Ca

ro! Csomor și Nlcolae Govor.

0 M ist @M în . snniea
de prietenie

A
!!

Data de 10 mal 1072 va rtalne gra
vată cu litere do aur In cronica 
relațiilor romhno-iugoslave : tovară
șii Nlcolae Ceatișescu $1 Iosip Broz 
Țiio nu inaugurat in această zi Siate-, 
mul hidroenergetic și de navigație da 
la Porțile de Fler .— grandioasă rea
lizare a geniului creator al oopoare-’ 
Jor rornfin și iugoslav, constructoare 
■ 'e eocinllsmuluL exemplu strălu- 

rcit ni cooperării si al bunei vecină
tăți.
, De-a lungul veacurilor. Istoria a în
gemănat năzuințele. Idealurile celor 
două popoare. înfrățite,In lupta pen
tru eliberarea ființei nâilonaie de a- 
suprîrea străină, in lupta pentru eli
berarea socială a celor ce munc&șe. 
Anii noștri, anii marilor Izbânzi *b- 
clallste au cimentat această priete
nie frățească. Betonul baraiulul de 
E------ -  ... yy ri

trăiniclel acestei units’ll de destin, ai 
Vi' — lifta i. — t-'s'i.v a — a'i "’J* -..ta»». i*»

bună vecinătate si Intraiutorare. 
noua șoctetnte.

La vibrantul miting de la Porțile 
de Fler, conducătorul partidului si 
statului nostru, tovarășul Nlcolae 
Ceausescu, a spus : „Acest1 Imp-«^Io- 
nani complex hidroenergetic făurit 
împreună de .popoarele noastre esle 
un simbol al legăinrllor trainice ee 
Ie unește In , mersul lor avlniat pe 
calea soelallț'mnlnl. al unliăHI lor tn _______
lupta împotriva Imperialismului, Socialismului" 
pentru , iririmful cauzei generale'a so- 
clailșmnlul. pentru colaborare ri pace 
în lume, un simbol al holări-il' noas
tre d" a merge veșnic înainte Im- 
preună“.

Uratele care au

Președintele Consifahi de Ste'J

ee©rs©mi®a pponeza

Internaționalii țl colaborare tovă
rășească dintre P.C.R. ți P.C.A., în 
interesul întăririi prieteniei dintre 
cele două partide, dintre poporal 
romta șl poporul australian, al În
tăririi unității mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale, a 
tuturor forțelor angajate în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace, democrație, ' independență 
națională șl socialism.

Discuțiile s-au desfășurat tntr-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

Trofin. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., Ghlzela Vass, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

întllnlrea a prilejuit un schimb 
de păreri, privind aspecte actuale 
ale situației politice internaționale, 
ale mișcării comuniste și munci
torești, ale luptei forțelor revolu
ționare și antlimperiallste pa plan 
mondial Totodată, au fost abor
date probleme privind dezvoltarea 
continuă a relațiilor de solidaritate

taților pe care le oferii dezvolta
rea’ economică a celor două țări. 
In acest context, conducătorul de
legației japoneze a relevat intere
sul deosebit cu care este așteptată i 
apronlata vizită oficială în țara sa 
a președintelui Consiliului de Stat 
al RepubIidL.Soclalta.% . România, 
Njcploe’ Ceaușescu, împreună cu 
ELjaft, Ceaujescu.’ subliniind că jia 
ceastajreprczlniă“ un evenlment/L 
remarcabil ,al .relațiilor dintre cela 
două țări, un moment de mare în
semnătate în dezvoltarea pe mul
tiple planuri a bunelor raporturi 
existente Intre ■ România șl Ja- 
ponla.

în codrul convorbirii s-a expri
mat convingerea că vizita repre
zentanților vieții* economice japo
neze va duce la lărplreu șl dlver- 
șlflffiiroa cooperării industriale, 
■tehnice ?i.științifice, a relațiilor 
economice bilaterale în ansamblul 
lor, în - interesul celor două țări și 
popoare, al înțelegerii șl păcii în 
lume. ■ j _

întrevederea s-a desfășurat țn- 
tr-o atmosferă de cordialitate. "

Tovarășul Nlcolae Ccaușcncu, 
secretar general al Partidului Co
munist Romăn, s-a întilnlt In 
cursul zilei de joi cu delegația 
Partld”lui Comunist din Australia, 
condusă de tovarășul Laurie 
Aarons, secretarul național al 
partidului. 1
' Din delegație fac parte tovarășii 

Bernie Taft, membru al Comitetu
lui Executiv al P.C.A., și Judy 
Mundey. membră a Comitetului 
Național al P.C.A.

Au participat tovarășii Virgil

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nlcolae Ceau.șescu. a primit joi 
după-amioză delegația economică 
japoneză condusă de ’ Masashl Isa- 
no, vicepreședinte al Corjxilui de 
consilieri ai Federației organizați

ilor economice din J’apotaa, — KeJ- 
<danren,.‘. preiadlnțele, grupului. ip- 
dusirlal, ,;KawasalU Heavy ' Indus
tries”, care face o vizită In țara, 
noastră. • ’

La Întrevedere au participat Ion 1 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului do Miniștri, Ilie Ver- 
deț, prim-vlcepreședlnte alj ConșI-y 
Holul de Miniștri, Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri, ministrul comerțului exterior, 
Nlcolae Agachi, ministrul ! indus
triei metalurgice, Miliall Floreșcu, 
ministrul industriei .chimico. Ioan 
Avram, ministrul industriei con
strucțiilor • de mașini, Fl orca Du
mitrescu. ministrul finanțelor, Ro- 

’ man Moldovan, președintele Ca
merei de Comerț, Gheorghe.Oprea 
șl Ion RocnAnu„ consilieri -ai pre
ședintelui Consiliului de Stat/’

Din partea japoneză au luat 
parte Teruyoshl Tosaka, vice
președinte șl director la firma 
„Nippon Steel Corp", Yoshlzo 
Ikeda, . vicepreședinte la firma 
„Mitsuli Co Ltd“, Takuo Sasaki, 
vicepreședinte' executiv șl director 
la firma „Nippon Electric Co.", III- 
roshl, Mori hlfo,, vicepreședinte exe
cutiv la firma .•„îirrubent’ 'Cori; 
Yasuo Matsumyni președintele fir- 
mei:>,Tokio Bocki Ltd “. Juichl Sa- 
d’ahlro, vicepreședinte executiv Ja 
firma „Nțssho Iwai", ■ Naka-Takl- 
zawa, vicepreședinte executivla 
firma „Ataka Coi Ltd", șl alți 
membri al delegației, reprezen
tanți ai unpr importante firme 
japoneze. ■ ■

Oaspeții- au fost însoțiți de 
Ypshltb Shlmoda, ambasadorul Ja
poniei ia București, precum și ite 
membri ai , ambasadei.

S-a subliniat cu satisfacție evo
luția pozitivă a colaborării econo
mice 1 romăno-jo poneze, dorința 
comună do a imprima in conti
nuare un curs ascendent relații
lor bilaterale pe măsura posibili-

5rl?- ' >

ii

erau, simbolic, 'uralcle a noastre, ia a cărei confirmă dczvol- 
;de oameni, români șl tare și ădtaciro tovarășul Tîto ri-a

tlari. care, de o parte șl de .alta adus o mare contribuție. '
1 fiți exprimau deDltria k»r lnlr-o asemenea ambianta sărbă-

• ' ■ - — -■ — ■ torească, in care s-a făcui simțit mal
mult, ca oriclnd efiuviul încrederii 

U mu c ...... prețuirii reciproce, cel doi pro-
’Garanția dezvoltării cu succes In, SedinU nu.,pitatat rodnice convorbiri 

t colaborării constă ta Mupro relațiilor pe mrnlime planuri
faptul că ea se bazează pe o prieie- țările^ poțwarele^și partidelerta — - - . . . —. -..........—.
respect reciproe. Noi statem de mult 
(Imp orientați uni! spre nllll. iar as-

minute ,t 
mUloano ' 
lugostavL c 
a DunăriLld ....... .
adeziune. Așa după cum ele pecot- 
lulâu, adeziunea Integrală ta cele snu- 
ep do președintele fcwlp Broz Tito: 

w<t» r»-i 8 raL J>«artrrrtl4-M  >di'# -j. ■ «*ri «nra-iW»»® ' 5»

eontlntiarej a (
faptul eM. ea se 'ira&caxa ■ p®-,0 pnciv- . 
nîe stacerf, egalitate ta drepturi si ’ viZ?
respect reciproc. Noi statem de mult ^îTR°ci vi
tazIDn°r,T^ ^mli mui'l'efo’rtarite munchomil 1“ LaTe™Sril£ 
lflî..n.e du-se ca o practică statornică, tra

dițională in relațiile roniâno-lugorin- 
ve — aceasta este' a zecea lnlltalro 
dlrrtre tovarășii Ceaușescu ri Tîio — 
asemenea tatilnlri ®1 convorbiri con
stituie, de fiecare dală, ca și Intll- 
nirlle cu alți conducători de partid 
țl de stat ai țărilor socialiste fră
țești. momente de o deosebită În
semnătate. relicfind dorința ri hotă- 
rlrea comună de a adinei si dezvolta 
prietenia ri colaborarea dintre tă-

Cu acest prilej a fost pusă puternic 
ta lumină evoluția continuu ascen
dentă a relațiilor româno-lugoatave. 
Ca buni vednl si. ‘ in același 
timp. constructori al eodaltsmu- 
luL animați de • ncelcasi teluri 
și năzuințe, românii și iugoslavii 
doresc ®S ee cunoască mai bine, 
că intensifice schimbul de valori 
materiale si spirituale, să con
lucreze In opera de ridicare n țărilor 
lor pe cele mal înalte trepte ale

D unii tril ȚINU

eomune ta construirea socialismului, 
în lupta pentru pace ri , colaborare 
internațională egală ta drepturi".

Cuvtatările rostite ta marele miting 
de cel doi prejedtall. aprecierile cu
prinse in comun!catul comun dat ieri 

...„ pubUclțfttU. manlfosâirlle do Driotente
pe Dunăre nnare cu un a' frătejî.rcă înregistrate In aceste zile

: 2’*" f-. ^'‘7' sărbătorești Pe cele două maluri ale
voinței de neclintit de ta edifica. In Dunării, conferirea unor înalte ordi- 

----- vne: ale> Romănicl socialiste unui ta- r___ __
Eernnat număr de constructori iugo- rile și popoarele noastre, 
filav! ai hidrocentralei, precum si 
conferirea unor înalte distincții 
ale Iugoslaviei socialiste unor con
structori români — iată tot atltea 
elemente care dau dimensiuni istorice 
evenlmențelor de in Porțile de Fier, 

în acest context, conferirea titiuiul 
de ..Eroii al Republicii Socialiste 
România” și a ordinului ..Victoria 

tovarășului lorip 
Broz Tito, omagiu al poporului ro
mân ndua conducătorului încercat al 
clasei muncitoare ri al popoarelor 
Iuqoslavtei. cu prilejul împlinirii 
virstei de 80 de ani. consfințește 
prietenia frățească dintre popoarelerăsunat in acele frățească dintre popoarele (Continuare In pag. * V-a)

interviul acordat de președintele 
Consiliului de Stat, 

Ceaușescu, 
companiei de televiziune V.A.R.A, din Olanda

I

6

Dupâ cum s-a anunțat, tovarășul Nicolas Ce au io seu, secretar ga
rai al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului do Stat,neral al —....—--------- ------------------------------------------

a primit tîmbâla, 13 mai, pe Harry van den Bergh, comentatorul de 
politica extemâ al companiei olandezo do televiziune V.A.R.A., câ-
rula i-a acordai un intnrvîu.

X ' f /'■, l--j "l ;
„ —îș'J', - 'Domnule
Ceaușescu, in calitata de pre
ședinte al României, susțineți 
principiile suveranității și in- 
dependenței naționale'. Ce re
prezintă .exact aceste princi
pii fi ce rol ar putea avea ele 
In politica' internațională ? -

RĂSPUNS: într-adevăr, Romă- „ 
nla se pronunță in mod constant 
pentru așezarea relațiilor dintre 
toate1 staleio lumii pe principiile 
respectului suveranității șl Inde
pendenței naționale, egalității în x - ,
drepturi., neamestecului în treburi-. dîn țările.socialiste, din țările In ■ ai * \ s. g , b pi < rlz* 5n riin f>n_le interne șl avantajului, reciproc. 
însăși enunțarea lor vorbește de ,-pi^ll: 
faptul că aceasta înseamnă că în
tre state trebuie să existe relații 
care să .permită fiecărui ’.popor ——■■ r——■, —
de a-șl organiza viața corespunzător 0 Importanță din ce în ce mni

- ■ ■ ■ . •• “ mare în soluționarea problemelor
___ inferaațlonale. în cadrul acestorj 

să se pună cu hotărire capăt poli- Intllniri se poate realiza o mal 
Uclj de forță, de amenințare cu bună înțelegere asupra diferitelor fO**țri SC I -i_in. wnr'AJ’vlnmn ra.rsf AnlrlnnHn
care asigură realmente o colaborare

poarele lumii.
Apreciez că aceste principii s-au 

Impus tot mal mult In viață Inter
naționalii, că numai pe baza lor 
este posibil sfl se evite no! conflicte 
In lume.

. ■ " ’ ■ 1 ■ ■

ÎNTREBARE ÎNTREBARE: în ultimii 
ani ciți avut numeroase întll- 
niri cu oameni politici eunos- 
cujl, ca Richard Nixon, L. 
Brejnen, Mao Tzedun, Iosip 
Sroz Tito, WUlv-Brandt, An
war Sadat, Golda Meir. Ce 
semnificație atribuiți intllni- 
rilor dintre factorii politici 

. responsabili ai diferitelor 
state ?

RĂSPUNS: într-adevăr, ani
avut Intllniri eu mulțl oameni po
litici; cu mulți șefi de state, afit 

curs de dezvoltare, din țările ca
pitaliste dezvoltate. Apreciez că 
toata aceste Intllniri — șl Jn gene- ‘ 

■ ral* inUlnlrile șl convorbirile dintre 
factorii politici responsabili — au 

ipprtanțfi din ce în ce mai 
năzuințelor sale, fără nici un a- măre In soluționarea problemelor 
mestec din afară, că este necesar Internaționale. în cadrul acestor
să se pună cu hotarire capăt poli- Intllniri se poate realiza o mal

zz ............
foY^să wT lnh^^ probleme, se pot evidenția căile
care asigură realmente o colaborare pentru soluționarea marilor pro- 
traJnlcă șl pacea Intre toata po- bleme’și asigura dezvoltarea unei

pentru soluționarea marilor, pro- 

colaborări-rodnice intre state, in 
interesul dezvoltării libere a fiecă
rei națiuni, al cauzei păcii și secu
rității internaționale.

ÎNTREBARE : Informațiile 
ds presă relatează că ați avut

/

convorbiri de 10 orc cu Golda 
Meir. Cum. apredați situația 
din Orientul Mijlociu șl ce 
principii 'considerați cd ar tre
bui aplicate intr-o soluție a 
conflictului din această zonă ?

I ’RĂSPUNS : România s-a pro
nunțat întotdeauna — șl deci|, se 
pronunță și în prezent — pentru 
o soluție politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, po baza rezo
luției Consiliului de Securitate din 
1007. Considerăm că acceptarea și 
aplicarea acestei rezoluții de către 
toate statele implicate In. conflict 
ar deschide calea unei soluții poli
tice; care să ducă la retragerea 
trupelor israellene din teritoriile 
arabe ocupate, la garantarea Inte
grității, și suveranității tuturor 
statelor din această zonă șl, ■ tot
odată, să .asigure soluționarea pro
blemei populației palestlnene ■ co
respunzător năzuințelor sale de 
a-șî avea asigurată o viață inde
pendentă. ’

ÎNTREBARE: A? dori să 
cunosc, domnule președinte, 
'părerea dumneavoastră 1 eu 

. privire la evoluția in prezent 
a rolului marilor puteri, al 
țărilor mici și mijlocii în viața 
.InSerndționald.

RĂSPUNS : în lumea de astăzi 
există, după cum bine se știe, atit 
țări mari, cit și țări miel șl imlj-:: ___ ’___â .
(Continuare in pag. a V-a)
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Nu vom insista aici în detaliu asu
pra prevederilor Legii 20. Ele au fost „___ „.......... . ......... ,
aduse la cunoștința oolnlel publice Sintem informați câ In acest spl- 
prln presă șl oile mijloace de Info-- rit s-a procedat ta multe comune.
'HnnVrt intel Af%r>n ITrm îm ă I 9 ■«* 8 inra> ■ v* I aI 18 «Li

șl nu spre amenajarea dc dotări com
plexe. pretențioase.

mare adecvate. Venind tn InUmpI- : orașe șl, municipii, obiectivele<slabi- rs r> snra n s;v srrfn.n’vs ■ ■ » Â iot 5 a-m■ , .B n î,, n ' ■ .-■ — II thl I n'«JI' 8,^. W. î flA ' A'—H.fl â'.JILIm.3 î ■ L— ’. ■ 0
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? îj PȘ SClNTElA

Plutea
Viteazul

| constructor
| de planoare?

I ■
Icumente, păstrate in fotocopii 

la Arhivele statului din Bala 
Mare, el ar fi fost șl un Iscusit

I “ .......
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I rit inir-o văioagă.

feduaîa a stabilit

Pintea Viteazul este cunoscut, 
In Istoric șl ih Iegonilâ, ca un 
renumit cflpitan do haiduci. 
Dar, dupfl cum atesta unele do
cumente, păstrate in fotocopii

constructor de planoare. în a- 
eest caz, planorul construit de 
Pintea cu oștenii săi pare n fi 
printre cele mai vechi aparate 
de zbor din țara noastră. Așa 
cum rezultă din documen
tele menționate, primul zbor 
a fost efectuat de Pintea in n- 
nul 1701. „Do pre Mogoșa, 
Pinloa au zburaiu cu zbură
toarea tăcută de elu plnă la 
Daneaș'J. Eiu îl învață pe pan
durii săi să zboare- — notează 
un martor ocular.,.O.altă incur-. 
care eu „zburătoarea- sa, 
cută din ..lommi de p„ 
plopu. brndu și slenjaru-, cu 
roți căptușite cu piele „de cerb 
din codru-, a fost efectuată ne 
imașul oamenilor din Viile 
Satu-Mure, In ..ziua de 12, luna 
Iul CupSoru-, a anului 1702. 
Așadar, Pintea șl haiducii săi 
sini autorii unul capitol inedit 
ln Istoria aeronauticii noastre. 
Rămîne acum ca cercetările 
specialiștilor să-1 elucideze pe 

1 deplin.

zbor

I 
.... I 

ffl. fă- | 
paltinii, I 
ai“. cu •

I
I
I
I
I
I
I

Alcoolul și., 
viscolul

I Intr-o seară din decembrie 
cinu! trecut, 'pe un viscol cum-

I pili, Vasile Tcîețpan, in cirrtâ 
I de 22 ds ani, muncitor fores

tier la sectorul de exploatare 
| Orlat (Sibiu), pornea călare pe 

un cal de la cabana Strimba,
I unde „se incaltlte“ bine cu cite- 

va pahare da alcool, spre ca
bana Crinț din Sfunjii Cibinu- 
fai. De atunci nu l-a mai căzut 
nimeni ; investigafiile țnlre- 

_ prinse de organele de miUfis 
timp de mai bine de <! luni pd- 

• feau să. nu ducă nld ele la 
vreun rezultat. &-au topit insă 
zăpezile ți, zilele acestea, corpul 
lui neînsuflețit a fost descope
ri; tntr-o căloagă. Ancheta e- 
fecluată a stabilit că două au 
fost caiuile’ care au: dus la a- 

■2 ceartă tragică intlmplare :'vls- 
\^Jc&ul. din -pricina.'căruiaJ 
^Jbg-PrdMcit drumul. și.J'i'aHcolut a 

I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ly . •■ I. ' Ls, »'aIl . f -

S-a spart... 
„piatra"

într-una din nopțile trecute, 
Ioan Purice, salariat Ia Oficiul 
de Îmbunătățiri funciare Boto
șani. a invitat po prietenii săi 
Petru Ailincăl, Ștefan Loztanu 
și Dumitru Hurduc, amatori dj 
rernl, „la o piatră" in Jndnta 
InslHuțiel. Dar pentru ca jocul 
să fio mai „cuptlvonl*. gazda n 
propus — șl oaspeții eu accep
tat — „să-l învioreze" cu’ ceea 
co aveau prin buzunare. După 
ce au pus bancnotele pe masă, 
au Început partida. Foarte au
rind Insă, toți trai. nu rămas.»' 
„de piatră". Organele de resort, 

, apărute alături de el tocmai la 
timp, i-au Invitat să o conti
nue după cu totul alte ..re
guli".: cele prevăzute in 
crețul nr. 1S3 din 1070.

D«-

„Manevra" 
salvatoare

S-a inttmplat la Vsina con- 
a:,-ijc:or.re da mașini Reșlfa. 
„După o deplatarg prin incinta 
urinei pentru rezolvarea unor 
probleme de serviciu — na scria 
Ion Petru, angajat la rccfla 
din cadrul .C.Id.R. — mă în
dreptam. ingindurat spre locul 
meu .de muncă. Trecusem ața 
trei pasale de cale ferată. La 
traversarea colul de-al patrulea 
pasaj inad, m-am pomenii in 
dreptul unul capon ln plină vi
teză Împins ds o locomotivă. 
Am rămas (inluiț Ir*Am rămas țintuit locului. Loco
motiva nu mal putea fi oprită. In 
cele citeva fracjlunl dc secundă 

1 pe care le mai avea ia dispo
ziție maneuTantul Dumitru Stin
gă. ag&llndu-se de bara va
gonului, s-a aplecat i,.," 
acestuia și, dinau-mi un L..— 
zdravăn, m-a scos afară de pe 
linie. Clnd ml-am revenit, ma- 
nevrantul era departe. Si cit 
aș fl Brut rfi-i mulțumesc, pen
tru că datorită lui puteam să 
md întorc la familia mea !"

bara ua- 
inainlea I 

un brlnei I 
de • pe I

Dosarul
nr. 13

il

Șef ai biroului de drcu'nție 
a mărfurilor șl. respectiv, con
tabil de gestiuni In cadrul 
O.C.I» Mixt din Rlmnicu-SÂ- 
rat. Bănică Ungureană șl ion 
Crlșmuriu puseseră la cale. Îm
preună ci) zece gestionari de ta 
diferite magazine, o afacere în 
stil mare. Gestionarii eusrtră- 
genu morfn, lor cel doi „ope* 
rau“ ln acte, acoperind lipsu
rile. De-a lungul unul an de 
zile, ei nu delapidat astfel 
G®3 342 Iei. A sosit insă și ora 
scadenței. Aflat pe rol la Tribu
nalul Județean din Buzău, do
sarul nr. 13 din 1072. care cu- 

' prindă toate faptele lor. a-a 
soldat, prin sentința pronun
țată.»™ cile 17 ani închisoare 
peniru cel do! Inițiatori al afa
ceri! șl pedepse privative de 11- 
bertale intre un an și 15 ani 
pentru ceilalți Infractori.

Rubrics rodcctotO de
Diiiiiitiii TÎRCOB 
Gheorqhe DAVJd 
ți corespondenții „Scinfeiî"

narea propunerilor formulate dc or
ganele locale ale odrntaîstratlel de 
stat, do huisole largi de oameni ai 
muncii, legea prevede participarea 
nemijlocită1 a celătenllor' —■ 'sub'for
ma unei contribuții1 bănești si, !n 
muncă — la completarea eforturilor 
făcute de stat pentru ridicarea in 
fiecare localitate a unor edificii so- 
clal-culturaîe 'de larg interes .public 
si cetățenesc.

Ceea ce vrem că subliniem Inaă de 
la început esto faptul că, asa cum 
u fost conceput, raccanismul de apli
care a, acestei 
legi eonstltuie 
materializarea în 
practicii a uneia 
din formele con-; 
crețe de manifes
tare a democra
ției noastre so
cialiste : de la 
stabilirea cuantu-' 
mulul contribu
ției Ln bani șl in 
muncă plnă ta a- 
legorea obiective
lor edilitar-gos
podărești ce se 
vor coirs! nil în 
fiecare localitate, 
de la eșalonarea 
priorităților. pe 
urgențe si terme
ne. si plnă la rea
lizarea lor in 
practică, totul .se 
hotărăște do către 
ob3te.

Au trecut mal 
bine da cinci luni 
de ta adoptarea 
de către î>Lnre;i 
ționnlâ a Legii 
■tribuțiol bănești și

iile fiind — datorită pârtiei pârii "unul 
număr mare de cetățeni Ia analizarea 
șl discutarea lor — expresia voinței
întrețdl obyțl.-

„Nu nern fost deloc ușor — ne do
ctorii tovarășul Remus Bucșe, prlm- 
secretar al comitetului municipal de 
partid', primarul municipiului Cluj — 
eh selectăm din miile de propuneri 
făcute de cetățeni in adunările pa 

i cele care să Ie ăpil- 
---- -  înî acest an. Este ade- 
;ea 2ă — cum era șl nor-

circumscripții pe
căm ln practică 1
vârât. Legi , , . JB,•__ ..
mal — ,a creat un cadru general, cu

că n-au fost rezultatul unei actl- teresează o categorie resWiMă de Ț-
viiățl politice de masă efective, unei cetățeni. Oare ln orașul Oltenița
consultări reale a obștel cetățenești, (Județul Ilfov) nu se simțea nevoia
astfel Incit Ițotărîrile adoptata să altor lucrări de ; Interes cetățenesc
fie In deplină concordanță cu cerln- decît cohsfrulrea unul bazin de
țale populației. Primarul municipiului '■^rtS- ■> i ca n
Tecuci, Gh. Moca, de pflclă, s-a șiră- 
dultlnfelf-....... " ’ ’ ‘

, tățnni că oL.___ ____ _
care ar trebui realizat „....__ ____
trlbuțla bănească or fl o ca&ă do cul
tură, un adevărat palat, care costă 
nici mal mult, nld mal puțin decit» 
12 OW OM lei I

Știm, legea, permîie folosirea fon
durilor și pentru anumite construc
ții culturale de" relativă amploa
re. Șl este bine că prevede SInt ... ---- ——. ____ ____________ _
localități care, prin politica de in- țiie edllltar-gospodăreștl Imediate re

clamau construi- 
3 rea unul - cine

matograf pano
ramic la Bacău 
și ridicarea a 
cinci grupuri sta
tuare la Brăi
la (1 B.

Ne aflăm In., 
fața unei legi 
care cuprinde re
glementări de • o 
deosebită im
portanță pentru •, 
dezvoltarea so
cială a tuturor 
localităților țării. 
Se cere, firește, 
ca — acolo unde 
s-au luat decizii 
care nu, cores- 
j>uad unor nevoi 
de imediată ne- ' 
cesltate ‘ale cetă- 
țenlior — orga- : 
nele locale de 

. partid șl de stai

-,.Ino4r olimpic?! • Să ft fost oare 
.     . . rezolva te toate problemele Ie

și chip fiă-I convingă pe ce- gate de buna gospodărire a orașului
tblecitvul ceLnini Important Jîrașov incit m fie necesară folo- 
•ebul realizat aid din con- ' șlrea' contribuțieiI bănești a pbpu-con-

_ ...^—-.-Jâtoj |
șlfea .contribuției! bănești a popu
lației poniru construirea unei pis
cine acoperite lingă sala sporturilor 1 
E greu-de presupus, de asemenea;' 
că la Tg. Mureș cea mai bună 
folosire a fondurilor se asigură 
pțin construirea unei piste'..Carting^; 
ejm nu credem — ca să ne limităm 
la alte două exemple — că necesită-

!

C

SCRISORI CĂTRE REDACTIE

J

dar construiesc... pisc
CÎTEVA CONSIDERAȚII 1N LEGĂTURĂ CU

ÎN CARE SE APLICĂ LEGEA 20
■ . '.i ' 'U • ' ' I " - - .

Adunare Na- 
organl zării con- 

. "ln muncă pentru 
efectuarea unor lucrări de Interes ob
ștesc, Practic. In toate localitățile ță
ri!. cu excepția municipiului Bucu
rești, adunările delegsțllor de cetă
țeni, eare hotărăsc cuantuiniil contri
buției In bani șl în munci, obiectivele 
ce se construiesc prin această acțiu
ne, s-au încheiat. Ce au relevat ele? 
O concluzie unanimă care s-a des
prins din șutele de mii de adunări 
celă leneș ii care au avut loc eele u- 
ceea că legea a găsit un larg ecou 
ln rindul ponulațiel. că ea a fost de 
fapt validată Irt practică prin hotâ- 
ririie care au fost adoptate In tonte 
localitățile pentru dezvoltarea edili- 
tar-gospodărească.

Să no oprim, de pildă. în munici
piul Galați. Faptul că legea a fost 
popularizată temeinic, că flecare e- 
tapă necesară cunoașterii sl însușirii 
ei de către masa ce'.&țenRor s-a ra
ra eterizat printr-o intensă muncă po
litică, In care au fost: angajate cadre 
cu munci de răspundere din aparatul 
do partid șl de stat, se reflectă ln 
entuziasta participare a cetățenilor ta 
aplicarea el. Comitetul executiv al 
Consiliului popular munlcinal Gataii 
nu a privit aplicarea Legii 2(1 ca un 
act administrativ, prin care să ur
mărească doar obținerea acordului ce
tățenilor asupra eumel și volumului 
de muncă, ci ca'un instrument poli
tic de antrenare a maselor ta elabo
rarea principalelor decizii ce se Iau în 
domeniu] dezvoltării edllilof-Hospo- 
dărcști a orașului. ‘Este semnificat’v 
ln acest sens modul in cnre a fost 
organizată adunarea delegnțllor ce- 

" " ! . Conform 

cireumscrlptllle electorale (adică 3—5

(Monitor pe municipiu.

W«Srf*
delegat! din fiecare circumscripție). 
Organele locale de partid șl de filat 
nu s-nu limitat numai Ia litera legii, 
cl au făcut efortul de a descifra mal 
exact spiritul ei. Tn acest scop s-a 
organizat o adunare deschisă. In sala 
aporturilor, care a dat posibilitatea 
participării la această acțiune de 
larg interes cetățenesc nu numai a 
reprezenlantUor aleși In adunările pe 
drcumscrlptlllo electorale, ci a mii 
de oameni. Rezultatul ? Un amplu 
dialog gospodăresc. ■ însoțit de holă- 
rlrl bine chibzuite, care exprimă cu 
adevărat voința obște) : construirea 
a două crețe cuplate cu grădinițe, de 
cile 3-10 do'locuri Secare, a unul ate
lier interecolnr, a duci centre de 
distribuit butelii de aragaz, a două
zeci de puncte gospodărești pentru 
colectarea gunoaielor, reparări si 
Întrețineri de străzi etc. Orientarea 
fondurilor din contribuția bănească 
a fost îndreptată, astfel, epre efec
tuarea unor lucrări de strictă nece
sitate, solicitate curent de populație

>■ ■ î!- ■ .■?<„ . ; ; F’ f
— Se oflâ aid un tovarăș 

— nl s-a telefonat Intr-o zi 
de Ia biroul de audiențe al 
redacției — care susține că 
are de relatat o serie do 
aspecte ce depășesc cu mult 
chestiunea sa personală.»

— N-aș mal fi venit plnă 
nici dacă mă puteam Împă
ca cumva cu situația mea. 
Dar cum să mă împac ? 
Fiindcă.; pe de o perie, mi s 
e-a desfăcut contractul de ‘ 
muncă, lor pe de alta, mă 
trezesc fără mențiunile cu
venite In cartea de muncă...

— ȘI de ce nu 8-au făcut 
mențiunile necesare ln car
tea do muncă ?

— /ista n-am priceput 
nici eu șl. ca atare, m-am 
adresat judecătoriei Dar nu 
numai <!.« asia mă aflu aid...

Șl ln minutele urmă
toare, interlocutorul nostru. 
Gh. E., se pocnește pa o 
lungă confesiune despre 
multe lucruri cure nu l.s-au 
părut in ordine la Între
prinderea unde lucrase. 
Despre unele știa el însuși, 
altele le aflase la rindul shu 
de la alții. Acum, că pățise 
ce pățise, ne lăsa el să In- / 
țelegem, era pornit să dea 
ln vileag lotul : materiale 
risipite sau sustrase, lucrări 
executata in favoarea unor 
particulari ®l In detrimen
tul întreprinderii, chiverni
seli șl aranjamente de tot 
solul...

■b

i

MODUL
1

Ulterior
ții am întreprins
Înșine o serie de Inves
tigații, am refăcut o parte 
din traseul unor sesizări pe 
care Gh. E. le făcuse, dar 
tot In urma desfacerii con
tractului de muncă. în des
tule puncte, spusele sale 
s-au dovedit a nu ti neîn
temeiate: un aspect de exe
cutare a unor costisitoare 
lucrări particularo In Inire- 
prindere a fa?t deja confir
mat da către organele de 
miliție. Dar nu do modul 
de producere a neregulilor, 
nu de faptele ln sine ne n- 
cupăm tn rindurtlc de față ; 
de altfel, considerăm că. in 
interesul unor cercetări ala 
organelor In drept, nu este 
oportun să dezvăluim nu-'

acestei dtecu--' 
hol

- >.» ■ .'»,j J' " ■ i
posibilități de adaptare atît la ce
rințele actuale, cit șl 1a cele de par- 
fipectlvă. Noi am considerat necesar 
— pornind de la aceste premise alo 
legii — să ne prozehfăm in fața cetă
țenilor cu propuneri cure să vizeze 
obiective de stringentă necesitate, 
care Bă intereseze! marea majoritate 
a populației șl pe care, cu toate efor
turile făcute de stat, nu le-am putut 
rezolva pină acum. Astfel, pentru 
acest an, 'no-am oprit asupra con- 
slruiril a șase ' cămine șl grădinile 
pentru copii, cu o capacitate de 1120 
de locuri, a două tabere de pionieri, 
a unor ateliere școlare, asupra exifn- . ___ __ ______ _  ______ ___
deril rețelei de npă și modernizării! șl pentru construirea tutor case de 
rețelei rutiere etc.?

Tnlr-edevăr, Legea 20 cale concepu
tă astfel incit oferă posibilități îie- 
cârul consiliu popular de a interveni 
ln dezvoltarea edllltar-gqspodărească 
a localităților in funcție de cerințele 
șl posibilitățile locale. Nu ln toate 
locurile Insă1 s-a avut in vedere o 
bună orientare în selectarea aeelor 
lucrări șl obiective de care popu
lația să beneficieze cit mai eu- 
rind. Astfel. în uncie localități, 
lgnorindu-se posibllliAțlle reale, 
cerințele slringcnie, și-au făcut 
loc o serie de manifestări biro
cratice, tendințe do grandomanie 
concretizate In decizii de amenajare 
a unor obiective gigant, care 
necesită atil fondări mari, cit șl 
o durată de construcție ce se întinde, 
adeseori, pe parcursul a 2—3 ani. E 
adevărat, acolo unde adunarea dcle- 
gaților pe municipii a cetățenilor a 
fost bine pregătită și și-a exercitat cu 
răspundere mandatul de reprezentan
tă a ob?‘.ei. asemenea tendințe nu fost

veatlțil a statului, și-au realizat 
principalele clolări edliltar-Rospodă- 
rești ș! nu, astfel, posibilitatea 
fift completeze dezvoltarea lor sl cu 
asemenea obiective. Dar In cazul 
Tecuciului, ce e.oare mal necesar: 
Bă repari străzile (din 213 doar vreo 
șapte sini pavate șl pietruite I). să : 
introduci canalizarea sau «A constru- , 
iești un palat de cultură ? Răspunsul 
este evident pentru orldne. mai puțin 
Insă — dună cum om văzut — și 
pentru edilii municipiului Tecuci.

Nu spune nimeni, firește, ca fon
durile rezultate din contribuția bă
nească a populației să nu,fie folosite 

cultură, cinematografe, săli de sport 
șl alte dotări asemănătoare, a că- ' 
ror necesitate ee justifică ln multe 
jocuri. Dar Important este ' ca 
aceste obiective să fie realizata in 
raport de oportunHate.-cu spirit gos
podăresc, ci .discernămint. acok> 
unde echipările euilltar-gdapodârești 
de stricta necesitate — pavarea strfl- 
zilor. alimentarea cu apă, canaliza
rea, construcții școlare șl preșcolare 
ete. — au fost, în Unii mari, înche
iate. Or, după cum am văzut, la 
Tecuci lucrurile nu ®tau nici pe de
parte așa !.»

Sintem nevplțî sâ constatăm că și în 
alte localități fondurile au fost ‘ o- 
rientate spre obiective care depaș&țc 
cerințele acute, da moment. ale 
populației; spre obiective cnre in-.

respinse.-
" 'țicinii" "municipiului Ploiești^ de “ 
nildfi. k-ou prezentat în' făta ’uUunărhv £ 
împutenilcțlUor cetățenilor' cu’ pro- 
p.ulieren ’de u aproba folosirea con- J 
trlbuțial bănești șl In muncii pentru 
construirea unui cinematograf.» pa
noramic. „Cine a făcut nceaztă pro
punere — remarca cu îndreptățire 
unul din Împuterniciți — ori nu cu
noaște orașul, ori vrea »ft ne aflăm 
pur și simplu |n treabă. Nu spun că 
nu .ne trebuie și săli do cinematograf 
moderne. Dar dacă linsa unul, cine
matograf panoramic se resimte mal 
puțin — in oraș avem destule cine
matografe — pavarea unor atrăzi, 
canalizarea acestora. introduce
rea apei ln cartierele mârglnașo 
nu mal pot,suferi amlnare". Aduna
rea imputarnldUlor cetățcnUor. In 
spiritul drepturilor pe care 1 le con
feră legea, a cerut comitetului exe
cutiv ol consiliului popular munici
pal Înscrierea în programul adoptat 
pentru executarea ■ ^contribuției bă
nești șl ln muncă a unor obiective 
de, genul celor amintite mai bus. și 
'pe acestea le-a voîâl.

Nu peste tot, din păcate, lucrurile 
B-au petrecut așa. în unele locuri 
n-au (ost bfrie etalările faptele, ne
voile reale ale localităților, tocmai 
pentru că atltl stabilirea contribuției 
băneșll, rit șl a volumului do mun-

7
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IntImplAri Neașteptate 
după o CRITICĂ

La mijlocul lunii fa- Umptase : redacția zla- dere-" șlI____ ~ - __ ___ ■ _ î..i 1»

*

*

__ ,___ _ _ —__ ...___ ____. 4 răspund de 
rujul ee interesase ta ceea ce fac. DlscuțUta 
consiliul popular in le- avute cu 
gătară cu sesizarea 

iar tovarășii 
de-acblo 11 chemaseră’ 
pa tata să-l „prelucre
ze- pentru ca fiul lui 
lndrăzntea să semna-

____ _ __  _____ ___ Icze niște neajunsuri, țkmat Ja semnalul cd- 
care curge din cnmloa- Discuția a durat plnft tic Iov. Șorban, pre- 

tirziii. Eu țineam mor- ședințele consillutal

.' bruarle a.c.. am seâi-
1 zat ziarului județean 
I „Pentru socialism" _

unele neajunsuri din mea,
«viața ralului nostru, 
Sărac. Arătam că stră
zile filnt tot timpul a- 
coporiîe cu un strat de 

ț noroi. dLn cauza apel 
l nele încărcate cu ba- ________ _____ ____ . a
; last umed, Iar conal- țiș că dreptatea o de popular comunal, le
\ llui popular .comunal izarlcn mea, tata nu simt ; șli acum ln rela-
t nu ia măsuri pentru zicea că n-am drepta- țille mele familiale, tn
J dirijarea mașinilor pa te, dar îmi reproșa că joc sa înlăture defl-
4 drumuri care oedeșe 
. 1 SatUl. Ir„ - 
ț semnalam că acilvlta- __ ________

'1 tea căminului cultural mai cu. Dup;
’ nu
4 jlnltă -de organele >lo- 
/ cale. In urma actwlel 
ț ite.lzări s-au pelrecut 

dteva lucruri ta care 
fe nu mă i ’ ’
fe KearăfcJ l_ „„ _.,w, _______ _ ,.... .4___________ _____,

acasă da ta serviciu, Am Încercat uă lă- lode șl mentalități se

avute cu tov. Apari, 
secretarul comitetului

• comunal ’ de partid.. 
1 m-au lămurit oarecum 
în legătură cu cele ln- 
tlmplate. Dar urmările 
modului in care a reac-

(

--- ------------ ...   — iniaiurc aca- 
da cc nu s-a gfedt alt----clanțele sesizate, care

De asemenea, cineva să faca sesiza- pricinuiesc’ necazuri
.... ™ rea șl m-am găsit toc- locuitorilor satului Sâ-

ifi ticeasîă par, , tovarășul pre-

.. _Mza- pricinuiesc necazuri 
toc- locuitorilor satului Sâ- 

aceMlă , rar, , tovarășul ' pie

5

este GUfidont epri- cearta, sâpffimlnl la șcdlriAc ' fi-a preocupat
Lâ----dfi KEaiw- fl 4o- rî-rid ‘"'tatn n-• fawt ’ *tâ.ir« ’ (fe mesa' elrind tata a fost tare de persoana mea șl 

supărat pe mine. Esta
un lucru care

încă inir-un mod „r«e- 4
! mft doare regulamentar", ca să

------------- -------- șl vina o poartă cel; folosesc o formulă din • 
așteptam. Intr-o rare l-au pomii impo- spori;. După dte știu, J
cind am venit triva mea. nu cu asemenea me- 4

din Bata Mare, l-am muresc «ilitația, ftă-i , conduc treburile ob- J
gMt pe tata foarte Întreb pe cel' in cauză șteștl ata unei comunei 4

pârtia șl ae stai supărat. ^M-a luat .ta de ce nu m-au chemat ’
gă reanaUzezejtd-' ț.țț ■ -*>-*<- 
metale faptele, să

1 ;

examtneze cu răspundere fiecare 
caz in parte șl să orienteze cbdtul- 
rea fondurilor spre' lucrări de mare 
utilitate publică, cnre pot fi exe- i 
cytate In termene dt mal i scurte, '
pentru ca populația» să simtă cit ț
mal .repede posibil efectele pozl- i 
five ale leali, rezultatele propriilor 1 
eforturi. Este nevoile de aceea ca, . i 
Încă-de ta Început, 5n aplicarea ăces- ! 
tel legi, fiă se manifeste o orientare 1 
care sl țină seama de nevoile eele l 
mal anăloare ale populației, să exis- 1 
te discernămint șl spirit gospodăresc, 4 
să se adopte decizii care să se Inie- < 
mclezo pe consultarea efectivă a ob- j 
ștei, astfel înclt flecare lucrare să co- 1 
respundă in Întregime, în flecare Io- ' 
calitate, celor mal stringente interese 
ceiățcneșii.

în conduzie, factorii de răspundere 
de ta organele locale șl centrale do 
resort au obligația do a urmări cu 
atenție modul do aplicare a legii, 
de a orienta lucrările os pot fi exe-

— cutate prin contribuția în muncă și 
bănească ln raport de cerințele cele 
mal Importanta din flecare localitate, 
de oportunitatea lor, de ixxsLbUltățne 
existente' pentru siaiMacerea necesa
rului, de materiale, a documentațiilor 
tehnice ete. — pentru ca populația isă 
benefideze In cel mai scurt timp d« 
avantajele deosebite ale acestei legi.

Constantin PRIBSCU
______________________________________

,n" dau,t2c0“ Viorel GHERAS1Mtrat pe ușă : „De ca țoală, dacă considerau te-al apucat să scrii ta ' " tehnician
ziar ? Altă treabă 
n-al ?° Ml-am dat sea
ma imediat co ea ln-

că am greșit cu covn.Am 20 de ani, sînt sa*u' Sâsar, 
membru de partid, lu- comuna Recea, 
crez lnur-o intreprin- județul MaramureșQ POVESTE CU... MANGAL !

Planul de aprovlzlo- Toata pornesc de ta 
nare al unității noastre faptul că gestionarii 
— sectorul minier dp de materiale de la 
grafit Bula de Fler — U.EI.L. Băbenl vor să 
prevede procurarea 
unei cantități de man
gal (cărbuni de lemn) 
necesar In procesul de 
producție. Potrivit 
STAS-ulul. un metru 
cub de mangal trebuie 
calculat La greutatea tru că-I livrează man- 
de 210—230 kg ; ceea gabii numot dacă ac- _ ._______ _________ _

ceptă să-1 fiocolesscâ lui cere le gestionează 
ln 0) kg sacul. Or, un priclnulește pagube u-s

ne furnizeze mangal 
cu exces do umiditate. 
De pildă, maistrul 
de parchet Enescu Pe
tre; de ta sectorul de 
exploatare Romani, a 
spus delegatului nos-

CjcZU , Vă«ViI

c© depășește această 
greutate este.» apă. Nu 
un avut nld un fel de 
discuții în legătură cu 
această chestiune dnd 
ne aprovizionam cu 
mangal de ta unitățile 
forestiere din Tlsnana, 
Polovragl, care sint 
mal aproape de noL 
Dar de dnd ne apro
vizionăm de ta între
prinderi forestiere din 
județul Vlîcea, au În
ceput necazurile.

l-a cerut să semneze J 
acte pentru 3 tone, chid l 
în realitate n-ar fl pri- 
xnlt decit' 2 tone de ț 
mangal. A trebuit să 
facem al treilea drum.! 
Și numai după ce l-am, 
spus că voi sesiza or
ganele Județene, mais
trul Enescu a livrat 
produsul solicitat

Livrarea produselor 
după bunul plac al ce-

la 03 kg sacul. Or, un pricinuleșle pagube u- 
sac nu avea mal mult nitățll beneficiare și 
de 23—30 kg mangal. ..... . —
Firește, delegatul nos
tru nu putea să preia 
produsul în asemenea 
condlțlL A.rn trimis 
Jar delegatul cu o 
scrisoare către șeful, 
sectorului, Insis'dnd să 
se respecte normele 
de livrare. Acesta l-a 
îndrumat la același 
maistru, care din bou

reprezlnlă o Încălcare 
a normelor legala.

Ion 
TURBACEANU 
șeful depozitului 
de materiale,
Sectorul minier 
de grafit 
Baia de Fier, 
județul Gorj
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Puncte de atracție turistică pe meleagurile
,■■• f ‘ ; t-H artiepin•.•nGte- ' 7>V|<>- -ne pev «try’ -8 ' j •'lr- ■' !•■• ■-»Tv.» .ț.-9Îab iT 1
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“ “Intrarea pe meleagurile vflce-'î3, 
no dinspre Pitești so află o ca
bană așezată Jn decorul pitoresc 
nl riului Topoîog, In timp ce la 
Horezu, ln cealaltă extremita
te a județului, turiștilor le e®te 
oferită o minunată găzduire fie 
ta hanul ornat cu articole 'din 
renumita ceramică focală, fie 
ta cabana Stejarii. Prin ampla
sarea lor. cabanele, ratele, de 
vacanță șl restaurantele din re- 

■ țeaua U.J.C.C. oferă îndrâgoa- 
Uțllor de drumeții posibilita
tea vizitării renumitelor monu
mente naturala și Istorice din 
județul nostru.

Preocupîndu-ee în continua
re pentru diversificarea unită
ților și pentru satisfacerea ce- 
rințetor exigente aîo tnrtrtflor, 
cooperația de consum din ju
dețul Vilcea a început construc
ția altor trei tocai uri modeme. 
Este vorba de noul complex tu
ristic de ta Drăgășanl și de mo- I 
te!ur!!« Topoîog și Lolrlșor. ■

ș. .
----- ----------- (Prin tel«r-*' 

fon de ta Ion Ktanciu) : Renu
mit prlu fitajlunlle «ale de pe 
friimoasa Vale n Oltului, prin 
uumeroa.'o puncte turistice șl 
de agrement, județul Vilcea 
este o gazdă prirnltoiiro 
t.ru tot mal numeroșii 
care popoficsc pe aceste 
guri. Un loc important 
drul serviciilor pentru 
ocupă cooperația de

— Astăzi gjntem ln ___,__
să asigurăm vizitatorilor con
diții optime de cazare, masă 
și agrement — ne spune to
varășul N'lcolae Albu, preșe
dintele U.J.C.C. Vilcea. Astfel, 
lă poarta de nord a județului 
riul Vadului — am reamenajat 
șl modernizat un restaurant rus
tic. Popasuri ta fel de frumoa
so in ambianța Văii Oltului 

■ dnt asigurate prin cabanele Lo- 
trlșor și Ostrov —- amindouă be
neficiind de atrăgătoare \sate 
de vacanță. Da asemenea, la

4

pen- 
oașpețl 
melea- 

în câ- 
turlști 

coMum. 
măsură
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Horezu - Unul dintre cele moi atractive puncte turistice Vllcene
•■y
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1 E s 0 0 0 1
me.le Întreprinderi! șl nld 
să Intrăm Ih alte amănunte.

— De ce n-ați semnalat 
de la început aceste nere
guli, ci abia după ce vl s-a 
desfăcut contractul de mun
că ? — l-am întrebat pe 
Gh. E.

întrebarea l-a găsit ne
pregătit. nu M aștepta 
ta ea.

— S3 vedeți... de fapt am 
mal încercat o dată, dor - 
m-am lăsat păgubaș. Ce-tirn 
vrut eu ®ă spun atunci nu

fac... Acum ni-^m gindit el " 

spusele mele s-or putea să-l 
folosească tn Împrejurarea 
In care se află după desfa
cerea contractului...

Altă fațetă a aceleiași pa
sivități : „stau deoparte șl 
nu mă amestec deril dacă 
o B cazul.» păstrez ceea ce 
știu ca pe niște Informații 
utile ta nevoie...". Nu este 
greu de apreciat ce daune 
poate aduce această con
cepție evazionistă : ferln- 
du-se. chipurile, de comp!'-

*5 ■ i " •’az'f' i ? •

î
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nolu.' adreslndu-se Inspec
toratului silvic Argeș. Spre 
mirarea Iul insă. în loc uă 
i;e ia măsuri, împotriva 
șefului abuziv, s-au luat 
chiar contra.» Iul tnsușî. 
desfâctndu-i-se contractul 

i do muncă.
Evident, dacă lucrurile 

stăteau așa cum Ie prezenta 
Kemnatarul scrisorii, situa
ția era foarte gravă ; nu 
numai că' un conducător 
care folosise In scopuri per
sonale bunurile unității șl

î

J

de neglijență șl amenințare 
a unor cetățeni, orgenele da 
miliție au dispus retragerea 
dreptului de a purta armă. 
Da ca anume șl-a, amintit 
Gh. D. că a lucrat mal mul
te" zile ln grădină șl la că
rămida șefului, că acesta ar 
fl trecut pe state de plată 
oameni caro l-au lucrat 
grădina, tocmai după ce i 
s-a desfăcut contractul de
grădina, tocmai după r 
®-a desfăcut contractul 
muncă ?

— Clnd om simțit eu 
vor fih mă dea afară — 
« jFSk'ÎÎV'l ■ --

c& 
tel

i

aira/oasă e lașitatea
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convenea conducerii. Ava 
că ml s-a părut mai nime
rit să-mi văd de treabă.

Răspunsul este grăitor 
prin el însuși ; nu era pri
ma dată clnd auzeam astfel 
de justificări. Fundamentul 
lor — mentalitatea că o mal 
bine „să stal In banca tu". 
Indiferent ce se lntlmplă, 
din moment ce treaba nu le 
afectează direct. Gultlvlnd 
indiferentismul. această 
concepție tngiistă. egoistă, 
după care trebuie să reac
ționezi numai In apărarea 
Interesului propriu, face In 
fapt din purtătorul ci; un 
părtaș in nereguli, un Hm 
eare prin llpaa de atitudine 
consimte tacit la Însăși per
petuarea lor.

— Așteptam do multă 
vreme un prilej să relatez 
și eu unele situații neeores- 
punzătoare. n! s-n; destăi
nuit unul din foștii tovarăși 
do muncă al lud Gh. E. 
N-am evul însă curajul s-o

■ " ■ . • 'I !
' '.'1 ■ r - ; ■'

cațll. omul ezită să pună 
umărul acolo undo ar tre
bui îndreptat ceva, admite 
ln fapt ea râul că se pre
lungească. să vină alții de 
afară, să facă ordine. EA, 
omul ..prudent-, știe ceva, 
dar tace. Ehei, la nevoie... 
Are el un „m ln minerii- I

O socoteală asemănă loa
ra trebuie să-și tt făcut ai 
Glicorghe V. Donolu. fost 
pădurar ln comuna Mușe- 
teștL țudețui Argeș. Cum a 
dat de greu, repede cu ,.oju1 
salvator-. Tntr-o lungă 
scrisoare trimisă redacției 
noastre. Gh. Donolu ne a- 
ducca ta cunoștință nume
roase abuzuri șl Ilegalități' 
coral&e de Inginerul Vlclor 
Mohnnu. șeful Ocolului sil
vic Mușetcștl. Cum nld 
unul dintre salariaill ocolu
lui nu avusese î cura iul «ă 
eo pllngâ mai departe de 
abuzurile, șl Ilegalitățile 
șefuluL ca om cinkțJt ce era. 
făcuse treaba asta el. Do-

munca cuba! senii tor nu fu
cose chemai la ordine.- dar 
ee căutate. vasăzlcă. repri
marea unei Încercări de de
mascare a abuzurilor. O ve
rificata la fata locului 
răta a fi deosebit do 
fiara,...

ÎEtrrun voluminos 
aflat Ia Inspectoratul

&e a- 
nece-

dosar
_____ ...._____ silvie? , ji

Argeș — unde însuși Gh. D. 
ne informase că se află nu
meroase probe Ln susținerea 
afirmațiilor sale — Intlînlm 
prima ciudățenie. Prelinse
le sesizări, semnalele de a- 
larmâ trase de el de pe po
ziția omului*, indignat do 
nereguli 81 abuzuri nu-i 
puteau aduce autorului lor 
sancțiunea desfacerii ' con
tractului de muncă drept 
represalii, pentru simplul 
motiv că dala acestora era 
ulterioară măsurii amintite. 
De altfel, contractul . de 
muncă I se desfăcuse in 
principal pentru faptul că. 
In urma unor repetate acte

arnlntește, de data asta maf 
aproape de adevăr. Gh. Do
nolu. atunci l-am recla
mat (tun. — de fapt după 
ce primise decizia respec
tivă). Că dacă nu mă dădea 
afară n-a® £1 spua nimic 
nici In ziua de art.

Nu mai intrăm aid ln alte 
detalii. După cum ne-a in
format inginerul Teodor 
Șerb, directorul Inspecto
ratului silvic Argeș, puține 
din aspectele sesizate de 
Donolu s-au confirmat In 
realitate ; pentru acratea. 
șeful Ocolului Musetcșll, V. 
Mohnnu, a fost, ia rindul 
eău, sancționat cu retrogra
darea unei gradații pa timp 
de două luni. Cele mal mul
te afirmații s-au dovedit a 
fi Insă neîntemeiate șl ten
dențioase : Donolu Însuți, 
după cum a recunoscut ți 
ln fața noastră, s-n făcut 
vinovat de mulls abateri 
(întocmirea unor state -de 
plată pentru lucrări fictive.

provocarea de delicte silvi
ca in cantonul său).

Prin urmare, socoteala pa 
care șl-a făcut-o Gh. D., 
„a.ț;.ernlndu-.>x: pe scris", nu 
B-a potrivit cu cea pe cure 
au făcut-o faptele însoți. 
Fiindcă ceea ce a încercat 
el să facă "nu era reacția 
firească a omului cinstit, 
așa cum se desprindea din 
scrisoare^ d doar o mane
vră a celui care-81 vede 
blocate căile prin care s-ar 

, putea eschiva de răspun
dere. i

Nu tntlmplător ne-um o- 
cupat de aceste cazuri. 
Amindouă au aceeași tră
sătură comună : eviden
țiază aceeași mentalitate a 
izolării In carapacea inte
resului personal, din care 
nu leș! dorit la nevoie ; Iar 
nevoia să fie șl ea neapărat 
tot de ordin personal !

Să fim bino înțeleși : nu 
pledăm In favoarea recla
magiilor de profesie care 
fabulează din to miri ce, 
sau pretind a fl văzut coca 
ce nu există : dar ln condi
țiile cnrindulrll noastre, a 
eta deoparte ln timp ce une
le lucruri nu par tocmai ln 
regulă nu înseamnă la 
urma-urmel altceva decit 
sâ contribui, prin tăcere șl 
neintervenție, la prejudicie
rea avutului șl intereselor 
colecflvlthtli. Tocmai de a- 
ceea se impune o atitudine 
fermă, combativă împotriva 
practicii eoslzărilor „la 
strimtoare", cu Intîrzlere. 
după criterii personale șl 
nu din necesitatea firească 
de a apăra interesele gene
rala.

Este, credem, ceea ce 
nu lo-n fost limpede eroilor 
anchetei noastre, este o 
realitate pe care trebuie 0-0 
Înțeleagă șl alții a căror 
consultă nu depășește aria 
strimtă a Interesului pro
priu.

Dinu POPESCU 
Emil MAKLNACHE
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SATU-MARE (Corespoadentul 
„Scintell- Octav Grumeza). — 
tn rețeaua comercială a mu
nicipiului Satu-Mare, unitățile 
care aparțin de O.C.L, Produse 
Industriale ocupă o pondere În
semnată. De la începutul aces
tui an șl pină acum se remar
că o preocupare sporită din 
partea colectivului aceste! orga
nizații comerciale pentru îmbu
nătățirea aprovizionării rețelei 
cu mărfuri. In sortimente 
variate, precum și pentru intro
ducerea unor forme rapide, di
namice. moderne de servire, 
spre a se reduce timpul afectat 
da cetățeni cumpărăturilor.

— întruclt nu peste mult 
timp municipiul Satu-Mare va 
sărbători un mileniu de exis
tență atestată documentar — 
ne-a spus tovarășul Octavlnn 
Bumbuluț, directorul O.CJS. 
Produse Industriale — printre 
alte acțiuni Inițiate de către or
ganele locale xe numără și aceea 
caro revine organizației noastre, i 
șl nnumo ca Inceplnd cu aerat 
an să asigurăm un serviciu 
exemplar. în acest scop. Jncă din | 
primul trimestru am luat o se
rie de măsuri, printre care șl I 
aceea ca serviciile noastre să 
atragă tn comerțul sătmârenn o 
ganiâ sporită de mărfuri prin 
cumpărări directe de la furni
zori (tn afara fondului destinat 
prin repartiții). în primele trei 
luni am procurat asemenea 
mărfuri In valoare de peste 12 
milioane lei. De asemenea, au 
fost introduse noi orare de 
funcționare a multor magazine 
Un număr de 17 unități sînt 
deschise fără întrerupere între I 
orele 8—20. iar oițe 8 unități din ! 
diferite cartiere funcționează | 
șl cu orar duminical. j
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SCINTEIA — vineri 79 mai

Cu aproape un an în 
urmă; La cunoscuta Fabrică 
de postav din Buhușla fost 
declanșată o valoroasă Ini
țiativă axată pe una din 
©arctalle do căpetenie pusă 
de partid in fața muncitori
lor, tehnicienilor șl ingine
rilor: noștri : îmbunătățirea 
sistematică a ralHAilI pro
duselor. Lansată de colecti
vul secției țesătorie-jsud, 
inițiativa de a considera 
calitatea produselor drept 
o problemă de demnitate șl 
patriotism a euprins, ta 
©turtă vreme, toate sectoa
rele, secțiile ®1 atdfcrele 
fabricii, devenind o cauză 
a întregului colectiv. Șl a- 
coasla. nu pentru că loxtl- 
lișlli din Buhuși ar fi for. 
defitlțari la acest capitoL 
Dimpotrivă I Tn ultima vre
me, numărul redamațlilor 
privind calUalea produselor 
a «căzut considerabil, măr
furile fabricii bucurindu-so 
de un bine mori ta t prosti- 
glu, Jiind apreciate de be
neficiarii din țară șl da 
peste hotare.

Meritul comuniștilor, al 
organizației de partid da 
aici constă,tocmai In ana
lizarea lucidă a faptelor, a 
realităUl, care arătau ’ că, 
practic, ta privința ridicării 
călliAțlî țesăturilor și Hre- 

„Jor fabricate nu ezlsiă Hmi- 
îfeiGI peste care nu se mal 
"ipoate trece, că în acest do

meniu sini încă ‘ destule re
zerve nefructiflcaf.e. Prin 
aceastA Inițiativă, comu
niștii nu aii făcut altceva 
dt-cil să adauge preocupări
lor de plrifi atunci exigența 
noi: lărgirea game! de pro
duse prin valorificarea ra- 
Sâ a materiilor prime 

ine, prevenirea ș! În
lăturarea rebutiurilor, depă
șirea indicatorului do cali
tate Ia toate ©ortlmentele. 
Iar mijlocul ales pentru 
realizarea acestor dezidera
te corwlă ta împletirea mă
surilor tehnlco-organizato- 
rice cu o intensă muncă 
politică desfigurată de or
ganizația de partid a fabri
cii, pentru a face din Imbu- 
n ft lățirea calității producției 
o Droblemă fundamentală a 
fiecărui lucrător.

— Am considerat că dis
pariția rebuturilo".- mate
riale — ne spunea maistrul 
Gheorghe Mltrea, secretarul 
comitetului do partid al fa
bricii — este condițională, 
dacă se poate ©pune asa, de 
lichldaren rebuturilor din 
conștiința unora, de, întări
rea convingerii tuturor că 
munca pe care o desfășoară 
trebuie să fie Ireproșabilă, 
să ©e concretizeze in pro
duse de Înaltă calitate.

, Combaterea mentalităților » 
Linapolaîe, lup® Împotriva 
rsuperflctalllAțll, a llpeel do 
(.răspundere «ini, in contex
tul eforturilor pentru cah- 
Lato, „arme* cel puțin la 
fel do importante ca șl mă
surile tehnSco-organlzato- 
rtce aplicate In producție. 
De aceea, organizația noas- 
tră de partid n folosit șl8. ib1.' ,• '"jpte - -''t/te', '/ fii ; i:

tarS și da

..
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continuă să folosească me
tode Ingenioase ale muncii 
politice de masă. Pe lingă 
munca polltico-edueaUvă de 
la om la om, de o mare efi
ciență agitatorică s-au do
vedit a fi lozincile concrete 
de la locul dc muncă, „ram
pele calității*, vitrinele cu 
rebuturi, gazetele satirice, 
brigăzile artistice de agita
ție.

împreună cu secretarul 
comitetului de partid, am , 

’ trecut prin dteva secții ;!

Dar „bătăllH" pentru cali
tate nu se rezumă doar la 
lozinci șl chemări. Așa cum 
ne relata ing. Constantin 
■Buric., șeful secției de undo 
a pornit Inițiativa, ea . are 
un vast suport material, 
fiind — In primul rlnd — 
o chestiune de maximă 
răspundere în producție. 
Comunistul Constantin Bru
mă. do pildă, nu a,putut ră- 
mlr» Indiferent cirri e ob- 
eerȚat că unii maiștri șl a- 
Jutori de maiștri ®e mulțu

'Pentru dezvoltarea zootehniei ialomițenecercări pentru omologarea 
unor culoranți Indigeni

„ș. a.
: Am zăbovit mal mult în 
Kocția .unde e-a născut Ini
țiativa șl am discutat cu 

: clțlva dintre "comuniștii de 
la core a pornit !d«xsa jan- 

■îeării acestei. acțiuni. Țesă- 
toarea Tinea Mlhaîăcho 
muncește in fabrică do 
peste un nfert de veac. în 
tot acest răstimp a consti
tuit un model pentru cei
lalți muncitori ' din secție.

colorant! Indigeni

I
I

Inițiativa colectivului Fabricii de postav din Buhuși . 

determină rezultate economice deosebite

ateJlere fabricii. Prehî- 
llndenl atrage atenția o a- 
gitațle vizuală puie ml că, 
concretă, axată pe proble
mele esențiale ale produc
ției. Am reținut faptul că 
panourile șl graficele expu
se nu cuprindeau chemări 
cu caracter general, d o- 
blective concreta, corespun
zătoare fiecărui loc de mun
că. „Țesători : un minut 
pierdut In atelierul nostru 
echivalează cu 13 mp de 
©tofă* — l-scrie pe unul din 
panourile din secția țesăto- 
rie-nord ; iar pe un nilul, 
care eo adresează muncito
rilor din țesătorie-sud, 
scrie: „Bonificațiile șl cu
poanele pot fi reduse' nu
măr TSffiT 'prevenirea orică
rui defect cle'te.'.fttură0. Prin 
îndemnuri șl chemări adre
sate muncitorilor, panou-'!'- 
rile, graficele, gazetâe de 
perete, din fiecare secție șl 
atelier, contribuie ia culti
varea unei atmosfere de 
emulație șl efervescență 
creatoare ln muncă.

meau doar să consemneze 
Sn procese verbale unele 
defecțiuni semnalate la 
rampa de control ; el a ce
rul ca aceștia să analizeze, 
cu simț de răspundere, cau
zele caro le-au provocat, 
pentru a sa lua măsuri o- 
perative ln vederea Înlătu
rării lor. Salutară a fost șl 
propunerea ajutorului de 
maistru Ștefan Andrieș, ca

rării lor. Salutară a fost șl 
propunerea ajutorului 
maistru Ștefan Andrieș,

. partizele mici de produse 
e& fia lucrat® numai In 
6ctilmbul de zi. pentru a «o 
evita amestecarea lor. La 
toate acestea ee adaugă o 
cearnă de măsuri luate de 
conducerea Întreprinderii, 
între caro aplicarea de tch- 

’ " ’ nlru obțlne-
peeri 

import,

nologli noi pentru oblii 
rea'unor țeSături ichhlee 
se procurau din 

tftabllljrea .Judicioasă 
amestecurilor la articolele 
din filatura cardaid în ve
derea valorificării raționale 
a materiilor prime Indigene 
și a deșeurilor recuperabile, 
efectuarea de probe șl in

ii

i

■ș

De la ea au Învățat mese
rie Dldlna Grosu, Elena 

. PristaVu, și al ți zed de ti
neri cărora, cu perseveren
ță șl căldură părintească, 
le-a modelat caracterul, fă- 
dnd din el muncitori de 
nădejde ai întreprinderii, 
împreună cu ea lucrează șl 
maistrul Gheorghe Blănaru, 
ajutora! de maistru Dumi
tru Pușcalău ș. a. Din dis
cuții, arn reținut modul ju
dicios de conlucrare ta.în
lăturarea unor neajunsuri 
care dăunau calității pro
ducției. Ca ta cazul stofei 
pentru pardcale de copil.

— Apăreau, nu sc știe de 
unde, niște diferente de 
nuanțe,Intre ! marginile și 
mijlocul stofe! — ne spunea 
maistrulJ Gh. Blănaru. Am 
toț..0ucll-o noi, am în- 
v!ri!i-o, dăr'mi-1 dădeam da 
tac., Cu ajutorai gpedalLștl- 
lor. am analizat de-a flr-a- 
păr Întregul proces tehno
logic șl am găsit, plnă la 
urmă, cnuza. Am modificat 
rețeta de vopsire ?! metoda

de finisare, Iar astăzi nu 
mal killmplnăm nici un ne
caz in privința calității pro- 
dusului respectiv.

Teren fertil de afirmare a 
capac! tații profesionale și a 
conștilntel muncitorești, 

' înlti.'itlva textUișWor din 
Buhuși a da", rezultate 
deosebite. In limbajul , ci
frelor ele se exprimă ast
fel : IMI.27 !a suta teîături 
do lină de calitatea I, față 
de 07,3 la «ilă, cit em pla
nificat, și B8,02 la suta țesă
turi de bumbac do calitate 
Baperloară, față de 08 ln 
sută, cil prevedea pionul La 
prima vedere, s-eșlerlie par 
neînsemnate. Exprimate în 
cantități insă, ele reprezin
tă 67 500 mp țesături de

■ lină ș! ’2t 3®9 mp țesături do 
bumbac de primă caJUlate. 
De fapt,, aceste rezultate, 
înregistrata ln anul trecut, 
au tintarit mult ln nprede- 
ren activității fabricii. . că
reia 1 s-a decernat recent, 
pentru a 5-a oari consecu
tiv. titlul de întreprindere 
fruntașă, pe ramură.

Remarcabil' este că ș! In 
primele 4 luni ulc anului, 
„ștacheta* ealllAțli superi
oare a producției se men
ține la un nivel ridicat; Co
muniștii, toți muncitorii, 
Inginerii șl tehnicienii fa
bricii sînt hotărițl să intlm- 
pine Conferința Națională 
a partidului cu rezultate 
economice tot mal bone. 
Munca politică desfășurată 
do organizația de partid, 
pentru ca fiecare lucrător 
eă imite® o ©oluțfe,/o Idee, 
©ft aducă o contribuție con
cretă la ridicarea nivelului 
calitativ al produselor fie 
concretizează ln («taluri șl 
fire do calitate superioară. 
In tot mal puține rebuturi 

. șl cupoane, într-un volum 
mal mic do bonificații, in 
eatiafacerea cit mal bună a 
cerințelor 
_ Inițiativa

ln cblelaite Întreprinderi In
dustriale din județul Ba
cău; ZI de zi, ea dștlgă lot 
mal mult teren, fiind îm
brățișată do chimlștJl de pe 
Valea Trotușulul, do mun- 
ctioril forestieri din cadrul 
combinatului da exploatare 
șl Industrializare a lemnu
lui, de metalurglșlll din 
Bacău, dc colectivele de la 
fabricile „Proletarul*. „Par
tizanul* șl din Letca. Pen
tru flecara din aceste colec
tive. Inițiativa lansată de 
textiliștli din Buhuși, „Ca
litatea producției — o pro
blemă de demnitate și pa
triotism", constituie piatra 
de Încercare a maturități! 

■lor politice, a capacității 
creatoare, a cdnșțllnțgl 
muncitorești de Care' ©Ini a- 

~" ritmate ta .îndeplinirea pla
nului șl angajamentelor a- 
sumale ta Întrecerea ®ocla- 
LLsțâ |>a acest an.

■ '• I ' , 5 '• !• j, .
Gheorghe BALTA
corespondentul „Sdnleii*

cu mpără lorilor.
____ _. _ fabricii din 

Buhuși are un larg ecou șl

LA FABRICA „SOLIDARITATEA* ORADEA

Creșterea și diversificarea continua 
a producției

Există la Oradea un magazin de prezentare a produselor 
realizate la fabrica „.SolhlarlLaica* din localitate. In vitrinele 
și rafturile magazinului tel fac apariția, aproape săptftmlnaL 
noi șl noi modele de încălțăminte. Numai In acest an, plno 
In prezent, au fost asimilate In producție la fabrica o-a- 
deănâ peste 5M do modele noi de încălțăminte do cailtaie 
superioara.

Dar Încălțămintea produsa la Oradea nu este cunoscută 
doar do localnici. Ea este apreciată șl solicitata tot mai mult 
atit de magazinele de specialitate din întreaga țară, cit șl 
la export. Anglia, Belgia, Canada, Iugoslavia, Mbla, TJban, 
B. D. Germana, U.R.S.S., S-U-A. — alnt numai clteva din 
țările In care marca fabricii „Solidaritatea* din Oradea as 
bucură do aprecieri dintre cale mal elogioase. Ilăspunzlnd 
cerințelor mereu cresclnde ale beneficiarilor, colectivul do 
muncitori. Ingineri șl .tehnicieni al fabricii orfldene se preo
cupă nu numai de Îndeplinirea șl depășirea ritmică a pla
nurilor șl angajamentelor asumate, d și do diversificarea 

> continuă a producției.

Este adevărat că ș! în prezent Ia
lomița/este unul dintre fudelele cu 
pondere Însemnată tn producția a- 
nlnuillerfl. -Aici insă există un ade
vărat „mozaic" de unități, de ta 
complexele „gigant" <țd cite IM (®9 
porci pa sn-flecare, așa cum sint cale 
de la I.A.S. Căzăneștl. Modelu ©au 
Fetești, oină ta ferme mici, name- 
canlzate. în cuprinsul Județului elnt 
vizibile eforturile centru moderniza
rea zootehniei, dar sl lipsa unei con- 
cepțll 'dare, de" perspectivă p'ontru constă ln lnsămlnțarea ln condiții 
dezvoltarea «costul sector esențialei .. ...__
agriculturii. Această ultuatic a deter- fețele de lucerna existente din anii 
minat comitetul imletean de partid ............................................  -
eă Inițieze «Indii șl analize, consfă
tuiri de lucru cu cadrele do bază din 
agricultura Județului pentru dezba
terea problemelor complexe referi
toare ta Înfăptuirea „secvenței taio- 
mllene" din Programul național de 
dezvoltare a zootehnic! ti de sporire 
a producției animaliere. Arn partici
pat ta. o astfel de; dezbatere cu acti
vul dc partid din agricultură. Ana
liza făcută cu exigență șl spirit cri
tic, măsurile concrete propuse vizează 
desfășurarea acțiunilor de profilare 
a fermelor zootehnice, dimensionarea 
optimă a'acestora pentru n evita alit 
gigaiiLlsmul, concentrările prea mori 
de efective,, cit șl dispersarea exage
rată, corelarea efectivelor de animale 
șl a producției acestora cu baza fu
rajera, adoptarea unor soluții con
structive adecvate posibilităților de 
mecanteare șl de aplicare a tehnolo
giilor de creștere a fiecărei specii șl 
categorii de animale.

Una din concluziile de însemnătate 
practică evidentă ®e referă la uti
lizarea Integrală a construcțiilor exis
tente, reanicnajarea șj modernizarea 
Acestora cu cheltuieli minime. Intro
ducerea tehnologiilor moderne nu 
numai în construcții nol.ș cl sl' prin 
reamenajarea celor deja existente 
ridicate cu mari eforturi ln dceurs 
de circa două decenii. Dacă multe 
dintre aceste valori materiale < nu 
corespund normelor da creștere , a 
vacilor, pentru Ingriîirea cărora eata 
nevoie, de.multă, muncă al timp mai 
Îndelungat din partea lngriiltoritor. 
In schimb, după reamenalarc ©Int 
adecvata Ingrățăril taurinelor. In con
cordantă cu poribURâtllâ locale, cele 
mal mari Investiții materiale îl da 
concept!® jslnt, necesare pentru, dez- 

' vdfffihîaȘîiȘvnelor do' 'tiiurine. Este ' 
recunoscut că nivelul creșterii acestei 
«pecii, cantitatea, calitatea sl Prețul 
de cost al cărnii de vită, ca sl al pro
ducției de lapte reprezintă un etalon 
al agriculturi! modeme șl. ln ultimă 
Instanță, o cerință Imperioasă a eco
nomiei nailonale. Investițiile destina
te amenajări! unor vasta sunrafeto 
pentru irigațiL altor lucrări de Im- 
bunălâțlri funciare, baza tehnlcă-ma- 
tcrlală a agriculturii permit ca ln 
Județul Ialomița să ©e obțină milioa
ne de tone de produse secundare alo 
culturilor agricola șl alte furaje care 
nu pot fi valorificate mal rentabil 
dedt prin creșterea șl Iriarăsarea 
taurinelor. în prezent încărcătura 
de taurine la suta de hectare în 
cooperativele agricole Ialomițene este 
extrem do ©căzută. Iar numărul va-, 
dlor in gospodăriile populației nu 
satisface nici măcar cerințele de lap
te locale. Nereaiizarea efectivelor ds 
taurine prevăzute, producțiile mici 
care, in unele cooperative, abia de
pășesc o mie do litri lapte de fle
care vacă, greutatea medie de vin- 
zare a tineretului taurin de numai 
233 kg cauzează uneori ..goluri" ln 
economia cooperativelor agricole si 
pierderi bănești în loc dc dștlg. Pro
ducțiile foarte scăzute dLn cooperati
vele agricole Potcoava, Ciocănești, 
Dldilsenl, Bordușan!.-Bucu șl altele 
fee datoreze lipsei-de grijă din partea

conMlIiibr de conducere, a specialiș
tilor pentru asigurarea și folosirea 
rațională n furajelor, pentru perma
nentizarea șl calificarea-îngrijitorilor.

In vederea Înlăturării nealunsuri- 
ior caro generează pierderi In ferme
le de taurine s-a trecut la aplicarea 
unor măsuri de primă urgență. In 
primul rind au fost atribuite terenuri 
pentru producerea furujalor necesare 
fermelor de vaci. Este o măsură sa
lutară, al cărei efect practic imediat 

"n condiții 
optime a plantelor de nutreț. Supra- ----  __q 
trecuțl șl cele insămlnțate in această 
primăvară Însumează circa 55 la sută

(Urmare din pas- >J
undo poslbllitățlte do creștere a 
productivității muncii șl de scădere 
o prețului de cost tint, relativ limi
tate, tarifele nu pol rămlne nemodi- 
flcate vreme îndelungată, inirucit 
creșterile succesive de solarii, chel
tuielile suplimentare pentru ridica
rea calității serviciilor, pre-cum și 
lărgirea rețelei de unități prestatoare 
și diversificarea serviciilor necesită 
Investiții pentru localuri și dotări 
care duc la creșterea costurilor.

Admiterea unor prețuri fi . tarife 
caro determină pierderi pentru 
producători Înseamnă încălcarea 
raporturilor valorice obiective, fri- 
narea dezvoltării producției, supor
tarea de către Întreaga colectivitate 
— prin bugetul de stat — a unei 
părți din consumul Individual. Se 
știe, bunăoară, că. pentru Înlătura
rea pierderilor șl cointeresarea În
treprinderilor prestatoare in realiza
rea unul volum sporit do servicii 
șl do calitate superioară au fost " 
majorate chiriile și tarifele la con
fecții pe comandă, reparații de în
călțăminte, frizerie-coâfură s.h.

Recunoașterea în prețuri a costu
rilor de producție nu înseamnă in 
nici un caz că prețurile pot să fie 
stabilite sau modificate in funcție 
de cheltuielile marginale, ridicate 
ale unor unități. Ele trebuie să aibă 
la bază costuri analizate critic și de
finit® In mod unitar pe baza unor 
norme care să fio îmbunătățite pe
riodic. pentru a determina organi
zarea științifică a producției, econo
misirea resurselor materiale-și uti
lizarea cit mal raționala a torțe! de 
munci. Reducerea" prețului de cost 
este principala sursă de realizare a 
acumulărilor necesare reproducției 
lărgite, de creștere a eficienței co
merțului exterior, precum si de ri
dicare continuă a nivelului de trai 
ai populației — obiectiv central al 
politicii partidului nostru.

Creșterea planificată a producției 
do mărfuri și sarvlcii, concomitent 
cu reducerile șl majorările de pre
țuri din ultimii 7—8 ani la unele 
bunuri de consum și servicii au a- 
sigurat, în cea. mni mare parte, e- 
chlllbrul pieței. Dinamica contro
lată și planificată a Indicelui de 
prețuri constituie, așadar, un ele
ment esențial al creșterii planificate

a salariului real șl a veniturilor re
ale ale populației.

După cum 
naiul trecut. Indicele 
cu amănuntul și tarifek 
In 1070 cu fO .. ----- . .
adică In medie cu 0.0 ,1a sută anual ; 
dar, ca urmare a creșterii cu 28,7 la 
sută a salariilor nominale, sporirea 
salariului real a fost de 20 la sută, 
adică la nivelul prevăzut in plan, 
în anul 1971, comparativ cu 1070, 
indicele prețurilor cu amănuntul și 
tarifelor s-a realizat la nivelul pla
nificat (1011.4 la sulă). Iar ’salariul 
real a crescut cu 1,8 Ia sulă, fată de 
1,5 la șută cil a Tost prevăzut, ca 
urmare a unei sporiri mal accen
tuate față do prevederi a salariului 
mediu nominal. Tendința pozitivă șl

so știe, în clnd- 
preturilor 

și tarifelor a crescut 
la sută față de 1865,

rczultateîe obținute de producători șl 
organizațiile comerciale, creșterea 
preocupărilor ln respectarea indica
țiilor conducerii do partid pentru In-

1971 cu 4 la sulă la cartofi, cu 11 la 
sută La spanac, cu 12 in gută la 
oile fructe.

Desigur, Indicele mediu nu re- ___  ________  ... _____ r
flectâ variațiile de prețuri pe județe, tărlrea disciplinei prețurilor, 
localități șl centre mundtoreștl, ta Pe piața țărănească, evoluția pozl- 
apcdal ln~prbduscle cu caracter se
zonier. în unele Județe. prețurita 
sint mai mid dedt media pe țară, 
iar in altele mal mari ntlt față de 
această medie, cit șl față do prețu
rile din trimestrul I 1971. ca ur
mare a cheltuielilor de /.../.tel.': 
moi ridicate, uneori nejustificate, a 
unui volum de mutații sporit care 
necesită cheltuieli ds transport su
plimentare. precum șl a dirijării ne- 
corespunzăioaro in anumite cazuri a 
fondului de, marfă.

în prezent sini ta cars de clabo-
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coroiată tn evoluția prețurilor a con
tinuat șl ln trimestrul 1 1972, cînd 
e-a realizat un Indice do 89,0 ln sută 
In comerțul socialist șl de 93.9 la 
sută pe piața țărănească, față do 
trimestrul I 1071.

Aceste dale demonstrează că, ln 
cadrul creșterii planificate a nivolu- 
,lul de Irai șl al stabilității de an
samblu a prețurilor, sînt posibile 
modificări In ambele sensuri aie u- 
nor prețuri. în funcție de cerințele 
obiectiva ale economiei.

Indicii de pref“" '“ ~~
orice Indice mi. _ „
bală a nivelului general al pretori
lor. în primul trimestru din acest 
an, ca urmare" a reducerii medii n 

' prețurilor In comerțul sod a list cu
0,4 la sută, populația a plătit mni 
puțin cu circa Că milioane lei pentru 
mărfurile cumpărate, comparativ cu 
prețurile din trimestrul I 1071. Ast
fel, prețurile la aparatele do radio 
nu fost ln medic mal mici cu-18 la 
sută, la televizoare cu 22 la sută, ln 
faso!e uscată cu 3 la sută, la mazăre 
aibă cu 13 la sută. 1a cea: " 
cu 13 Ia sută, la ----- -
au fost mal mari dedt tn trimestrul I

retur! exprimă — ca 
lediu — evoluția glo-

.;>rt uscau!
mere cu 5 ia sută sl

In municipiul București șl unele ju
deț® — s-au constatat o ©orie de ca
zuri do încadrare a unor mărfuri de 
calitate inferioară la prețuri cores
punzătoare produselor superioare (In- 
deoeebl ln legume-fracle), de Încăr
care ncjusstificăiă a calculați Hor do 
preț, de încasare de tarife superioare 
celor cuvenite pentru prestatllJe 
executate și includerea unor ope
rații și materiale neconsumatc ; sau 
cazuri de nerespectarc a rețetelor șl 
Bramnjelor corespunzătoare prețurilor 
în alimentația publică, de neaflsaro 
a prețurilor și Împiedicare a popu
lației do n cunoaște nivelul legal al 
acestora, de practicare a unor prețuri 
neleeale. Este semnificativ că din 743 
unități controlate. In 303 unități s-au 
coswtotat abateri din cele amintite 
mslisus. ceea ce; a determinat apli
carea de nnwnzl contravenționale 
unul număr de 420 salarlați, din care 
o treime lucrează In sectorul de des
facere a legumelor și fructelor.

Anumite deficiențe e-au făcut sim
țite ln ultimul timp șl In domeniul 
prețurilor pe piața țărănească. In 
unele județe șl localități, prețurile 
practicate de producători pe piață 
r-’iit nejustlflcnt de mari, datorită 
stabilirii unor prețuri /de merctfirlal 
prea ridicate, față de fondul de marfă 
existent, de nivelul prețurilor din co
merțul tsocsalLfl șl nivelul prețurilor 
realizat în trimestrul I 1971 ; muta
țiile de legume șl: fructa din județdle 
producătoare In cele deficitare nu 
sini folosite eficient șl operativ ; nu 
ce exercită' un control ©istematlc. 
din partea unor consilii populare ju
dețene șl nu există suficientă pre
ocupare pentru pregătirea pro'erto- 
nala a administratorilor de pfețe.

„„„„„ „„„ ___ .....__ ,________________ în domeniu! prețurilor de producție
tanta mtaiirm Introduși de mal multi ‘ existente, elmllare, sau ®e trec In ș! de livrare, din controlul efectuat 
__ _ L :. I: x calculele întocmite pentru stabilirea la ministerele care conduc ramurile 
Indicatori privind livrările obligatorii prețurilor cheltuieli exa„ 
la fohdui pieței de produse cu prețuri tarlale și de manoperă — practici.........  . ... cape COJ1(juc jn (3-cjterea- nivelului 

prețurilor. Numai in trimostrul 1 al 
—2 "’ / . " 1 
Prețuri a avizat 53 de prețuri la un 

, nivel Inferior celui propus de minis
tere. Din controalele efectuate Ime
diat după Intrarea în vigoare a noi! 
legi a prețurilor, ln' perioada 13—39 
martie, Împreună cu Inspectoral^! ds 
stat pentru calitatea produselor. In- 
Bpectoratul comercial de stat șl of:- " 
cille ds prețuri și tarife județene

t'v.'i n prețurilor a fost determinată 
de rezultatele producției agricole din, 
1071 și de preocuparea mal atentă in 
direcția repartizării judldaise pe te
ritoriu a fondului de marfă dcofăcut 
prin rețeaua comercială, de, stabilirea 

însilozare de către comitetele executive alo con
siliilor populare județene a unor pre
țuri maximale de mercurial mal co
respunzătoare condițiilor locale de 
producție șl desfacere, precum șl de 
Întărirea controlului prețurilor in 
piețe.

Cu toate rezultatele bune obținute,

rare măsuri do perfecționare a In- trebuie subliniat că, deși noua lege a 
diellor do prețuri, pentru ca aceștia 
să devină Instrumente cit mal sen
sibilo șl exacte ln exprimarea ■ evo
luției prețurilor șl tarifelor șl In. e- 
vnluarea corectă a costului vieții pe 
categorii de populație, nlvclurldc ve
nituri. pe județe șl cenlro urbane, ---------- ----- ------ _
în funcție do frecvența diferitelor nefidari sau populație cu altele mal 
mărfuri și gervldl ln consumul bu
getelor de familie.

Pentru asigurarea puterii de cum
părare, Îndeosebi a salariilor mal 
mid, este da cea nani mare impor-" 
tunțu JlJtiauj.J, iLih&vuuâu vnj „wjli „„„s< 
ani. de a sa include ln pianul de ©Lat

unor prețuri /de mercurial
prețurilor si tarifelor prevede reguli 
și norme precise, continuă să se mn- 

’ nlfeste încă unele neajunsuri «trioa-
©e in stabilirea Șl aplicarea prețurilor.'
Nu, sini rare căzu rile cl nd in produc
ție se. Lnloculesc unele sortimente cu 
prețuri mal mici șl solicitate de be-

. .. - ■ . ■ . . . . ., . |

«rampe. ori se prezintă drept produ
sa noi, pontru caro so solicită' prețuri 
mai mari, sortimente a’căror coli ta io 
nu se deosebește sau prezintă dife- 

■rențe neesențiale față de mărfurile
\ calculele întocmite pentru stabilirea --------,—_ _.w

—-gurilor cheltuieli exagerate de ma- principale ale industriei fi-a desprins

mal mici, cu pondere Importantă In
bugetele de familie, fabricarea și des- .— ... __,-------, _
facerea acestora cu precădere, ceea acestui an, Corni le Ud de Stat pentru
ce. alături de o serie de alto măsuri. Preturi a Avizat 53 de preturi la un
constituie expresia politicii consec
vente de echitate socială a partidului.,

Evoluția favorabilă, controlată b 
prețurilor, caracterizau prin Indicii 
de mal sus, reflecta evoluția sănătoa
să și: dinamică a întregii economii, 
măsurile luate pe linia creșteri! pro
ducției ». îmbunătățirii comerțului.

o tmbunfitftțlro a activității de stabi
lire șl de practicare a prețurilor, In 
conformitate cu normele șl principiile 
înscrise In noua lege a prețurilor. 
Totuși, mal persistă deficiențe deter
minate de lipsa unor limite de pre
țuri pe grupe de produse care ©A per
mită o corelare corectă a prețurilor 
noilor produse ; se admit de către mi
nistere șl centrale unele costuri um
flate In colcutațlllo de preț, există o 
circulație exagerată n ©ubansamble- 
lor provenit® prin cooperare

O 0 PRIMĂ NECESI
TATE: UTILIZAREA IN
TEGRALĂ A CONSTRUC- 
TIILOR EXISTENTE
O DE CE SE MENȚIN 
PRODUCȚII SCĂZUTE 
ÎN UNELE C. AP.’
• ÎN LOC DE ORIEN 
ȚĂRI REALISTE Șl MĂ
SURI PRACTICE.. NOTE,
ADRESE Șl REFERATE

B

dșn letalul Jțerehuțllor destinate .jjțarțr 
tâor de nutreț. Cea mal mâr® pari® 
a lucarnei s-a lrusărnințat In sistem 
irigat, ceea ce oferă premise pentru 
a obține 70—£D tone de masă verdo 
la hectar.

înfăptuirea Integrală a ©ecventel 
Ialomițene din Programul național 
de dezvoltare a zootehniei necesită 
Si o scrie de măsuri mal hotăxlte 
pentru ameliorarea efectivelor de 
taurine șl. înainte dc toate, definiti
varea unui plan de largă perspectivă. 
Pentru că. spre deosebire de alte 
©pecii, cum sint păsările, unde matca 
poate fi complet schimbată chiar ș| 
Intr-un singur an. Înlocuirea rasei " 
taurinelor, așa cum «o preconizează 
lh ludei, necesită minimum 10—15 
uni. „De douăzeci de arii de dnd 
sînt ales șl. reales în fruntea CLAJ’.- 
ulul — ne spunea președintele coope
rativei agricole Albești — am fost 
„bombardat* de organele agricole cu 
mil de note, adrese, cereri do situa
ții si referate, dar n-am primit o 
orientare clară jn privința amelioră
rii taurinelor. Cu dllva ani In urmă 
am cumpărat tauri de prăsllă cu 
13 070 lei flecare, dar am fost obli
gați să-I. ducem la abator pentru că" 
n-ar corespunde rosei. Ne preocupă 
zootehnia șl facem toi ce depinde de 
noi : anul, trecut am insllozat 4 54M) 
tone furaje din culturi duble, am

mărește cheltuielile la întreprinderile 
coordonatoare șl do asamblare a pro
duselor. Se constata, de asemenea, 
Încălcări ale prețurilor noilor produ
ce, aprobate o dată- cu studiile teh- 
nlco-ecoiwmlce, caro duc la scumpi
rea produselor șl a costului Investi
țiilor cărata le sini destinate. Toate 
acestea arată că In domeniul prețuri
lor dc producție, datorită unei pre
ocupări Insuficiente, îndeosebi pe 11- 
nJa normării consumurilor și a pre
gătirii cadrelor, există Încă tendința 
ae a realiza sardnllc importante pre
văzute in plan privind creșterea pro
ducției, ln porte prin sporirea nejus- 
tificaiă a prețurilor, ceea ce contra
vine normelor înscrise In lege.

Existența a numeroase lipsuri In 
etablîlrea și aplicarea prețurilor șl ta
rifelor impune adoptarea unei atitudini 
ho târî Ic de combatere și Înlăturare a 
lor din partea ministerelor, a Comi
tetului da Stat pcnlra Prețuri șl a 
celorlalte organe economica centrale, 
a comitetelor executive ale co Mil liter 
populare, a centralelor Industriale șl 
a fiecărei unități economice. La toate 
nivelurile organizatorice, de sus șl 
plnă Jos, trebuie să se treacă cu toată 
fermitatea la oxerclfaM-ea atribuțiilor 
șl. răspwtderllor stabilite prin legea 
prețurilor șl tarifelor, să se efectueze 
o îndrumare șl un control slslem'atle 
șl continuu privind stabilirea șl apli
carea corectă a prețurilor, astfel In
cit acestea 8ă-șl poată exercita din 
plin funcțiile economice.

Trebuie creată o opinie de masă 
ln combaterea Unsurilor, un rol Im
portant ln această direcție revenind 
controlului obștesc. Toți cumpărătorii, 
atlt organizațiile socialiste, dt și ce
tățenii. trebuie să pretindă aplicarea 
prețurilor legale, să aibă cea mal 
marc grijă față de modul cum chel
tuiesc resursele bănești de caro dis
pun.

Aplicarea neabătută a principiilor, 
regulilor șl a celorlalte prevederi din 
legea prețurilor și tarifelor, perfecțio
narea continuă u «sistemului de pre
țuri șl a Instrumentelor de evoluare 
a dinamicii acestora, înlăturarea ne
întârziată a deficientelor constituie 
garanția sigură a transpunerii ln via
ță a politicii de prețuri, parte Inte
grantă a politicii economice generale 
n partidului șl statului do dezvoltare 
a economiei naționale și de ridicare 
a nivelului de trai al populației.

r
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permanentizat îngrijitorii sl 11 retri- 
bulm In acord global. Bato adevărat 
că am încasat 8 milioane ie! din zoo
tehnie. cu un milion pesta preve
deri. dar față de posibilitățile noas
tre actuale și mai ales viitoare no 
trebuie o rasă de taurine care să pro
ducă mal multă carne-de calitate. 
Oare specialiștii ministerului șl cel 
care s-au tot schimbat de la direc
ția agricolă n-ou putut să ©o fita- 
dească sl La viitorul raselor de tau
rine. la condițiile ce ea creează prin 
trecerea la agricultura Irigată ln 
această pane a țării 7“.

Probleme asemănătoare ©o pun ln 
toate cooperativele agricole ale ju
dețului. „Necealtatea unei concep
ții dare, do perspectivă, ln ameliora
rea taurinelor — sublinia Ing. Vasilc 
Berbeecl, președintele cooperative! a- 
gricole Smirna —este cu atlt mai ne
cesară cu cit trebuie să recuperăm 
timpul pierdut. în cooperativa noas
tră creștem cu grijă toate vițelele da 
ln care vom obține producții sporite 
de carne șl lapte. Anul trecut am re
format peste 100 de vaci pe care le 
înlocuim cu exemplare coresprinah- 
toare pentru a rehtabillza acest Im
portant sector de producție in care 
am investit mari sume de bani". ‘

Numeroasele propuneri, crlUdla 
adresata organelor agricole ©e cor 
urmate de măsuri concrete, nelntir- 
zialo pentru redresarea fermelor zoo- 
tcnnice, mărirea procentului de na
talitate și înlăturarea pierderilor de 
animale Unere. creșterea tuturor vl-J 
țolelor apte pentru prăsllă in vede
rea înlocuirii treptate a vadlor bă- 
trlne și slab productive, organizarea 
de Ingrășătorl! de taurine ln cadrul 
celor 24 de consilii intercooperatlsto.

Condițiile naturale șl Kodoi-eco- 
nomice ale județului ©5nt propice șl 
creșterii celorlalte ©pecii șl categorii 
do animale: porcine, ovine, păsări, 
ceea ce Impune eă fie utilizată mal 
eficient baza materială existentă șl' 
©ă se facă toiul pentru Îmbunătățirea 
condițiilor de microclimat șl mecani
zarea adăposturilor. In cadrul pro
gramelor întocmite ln acest sens, cea 
mai eficientă măsură Întreprinsă In 
cooperativele agricole o constituie 
crearea a 28 ferme eu o capacitate 
do 3 009 porci livrabili, anual, fie
care, a căror modernizare se află In» 

„jura dc înfăptuire. Alte 12 forme cur 
“același profil șl d® aceeași capaci
tate urmează să fio mărite șlj 
modernizate In acest an. Dimen
sionarea la nivelul amintit pre
zintă multiple avantaje in actua

lele condiții, rit șl pentru perspec
tivă. Intru'dt fiecare cooperativă ■- 
gricolă oro posibilitatea ©ă trans
forme In carne furajele din producția 
proprie, evltindu-so transportul do 
porumb și alt® concentrate clo la 
distanțe mari șl cu cheltuieli inutile.

Un obiectiv precis este orientarea 
Investițiilor spre construcția de ma- 
tcrnliăii și crescătorii de tineret cu 
microclimat adecvat, încălzite si 
ventilate astfel incit să se evite pier- , 
derilc mari do zee! de mii de purcei 
care au Ioc anual in cooperativele 
agricole. „Ceea ce am realizat ln 
această direcție reprezintă doar un 
început — spunea Ing. Ion Splrache. 
directorul general adiunct al direcției 
agricole. Urmărim sA creștem. în 
viitor, minimum 14 porci livrabili de 
la fiecare scroafă de prăsilă". Elsie 
un obiectiv realist pentru că fluxul 
tehnologic modern este Intru totul' 
aplicabil In fermele cu o capacitate 
de 5 CW) de porci, modernizate. Pre
mise pentru o eficiență sporită ea 
creează șl prin adoptarea sistemu
lui de organizare a fermelor In cir
cuit închis de ln obținerea purecilor 
șl plnă la livrarea porcilor. In acest 
cadru dimensional ®i organizatoric 
este necesar ©ă acționeze cu mal mul
tă promptitudine direcția generală 
agricolă pentru a determina punerea 
Ia punct a tuturor adăposturilor, ter
minarea în cel mni scurt timp a con
strucțiilor începute, mecanizarea 
principalelor lucrări, Igienizarea ■ fer
melor, organizarea reproducției șl a 
hrinlrll diferențiate cu furaje combi
nate preparate după rețele adecvate 
fiecărei categorii de animale.

Principalul este ca perspectiva 
conturată la nivelul' organelor ju
dețene șl în unele cooperative agri
cole să fie lot atlt de clară și de 
stimulatoare pentru flecare’ șef de 
fermă ©au Îngrijitor, pentru toți cel 
ce lucrează ln acest sector do pro
ducție. Cu atit mal mult cu cit re
zultatele înregistrate In. cooperative 
agricole ca cele din GrivlUL Doro- 
lianțu. Grindu. RosetL Pielrolu șl 
altele, care obțin anual clto 0—10 
purcel de flecare scroafă slnt departe 
de a putea fi considerata mulțumi
toare. „Ar fi un mare dștțg pentru 
cooperativele agricole, dacă direcția 
gdnerală a agriculturii hidqlcne ar 
urgenta o seamă de măîani mal de 
mult timp prevăzute — ©punea tova
rășul Gheorghe Petlcilă, președintele 
cooperativei agricole din Sudlti — șl 
mal ales crearea fermelor de selecție 
In cele mal bune unități. Am Investit 
mari sume de’ bani ln zootehnie, dar 
rezultatele alnt încă modeste. Noile 
construcții și ameaalările n-au Încă 
eficiența dorită de noi deoarece nu ' 
am beneficiat de o îndrumare teh
nică competentă! Oare pentru a fruc
tifica aceste mari lnvoslfUI nu se 
putea repartiza la timp un Inginer 
zootehnist ©au alt cadra cu studii su
perioare șl pentru cooperativa noas
tră

întocmirea și aplicarea programe
lor de dezvoltare a zootehniei In fie
care-unitate agricolă de nta! rt coo
peratistă. valorificarea posibilități
lor tn gospodării ie personale ale coo
peratorilor reprczințfl măsuri de 
mare însemnătate economică pentru : 
mărirea contribuției județului ia •-# 
provizlonnrea populației cu came, 
lapte șl oițe produse animaliere.

C. BOHDEIANU
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a Un minut de reculege 
TO1UA - țJȘ; 11.45; 13,».
a Inima o un vinilor singuratic i
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de onoare al -U. AP., a fost sărbăU 
cu prilejul im plinirii viratei de 85 
ani. Artistul
de Tamara Dobrln. vlpeprescdlnte al 
Consiliului Culturii și Educației So

»- i - . .» J

terne a oferit un dejun în cinstea

tn cursul dună-amîezlf fiubdlreck
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Sesiunea științifică a Academiei de științe sociale și politice se înscrie ca 
un eveniment marcant al vieții noastre ideologice, atît prin deosebita însemnătate 
a temei care formează obiectul dezbaterii, cît și prin faptul ca se desfășoară în 
atmosfera de puternică efervescență politică și ideologică cu care este întîmpi- 
nată Conferința Națională a P.C.R., consacrată perfecționării continue a activită
ții partidului și statului nostru, îmbunătățirii conducerii întregii vieți economice și 
sociale.

_ Conducerea partidului nostru a subliniat în repetate rînduri impprtanța 
rolului și răspunderilor ce revin Academiei de științe sociale' și politice în stimu
larea schimbului larg de păreri, a dezbaterilor vii, în spiritul marxism-leninismu- 
lui creator și pe baza studierii temeinice a realităților, ca o condiție a progresu
lui teoriei și practicii revoluționare. Tn cuvîntul rostit cu prilejul constituirii Acade
miei de științe sociale și politice, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia : „Dorim 
ca în munca Academiei să se introducă un spirit nou, stilul muncii de partid) în 
sensul unei abordări curajoase a problemelor, al confruntării libere a părerilor 
de pe pozițiile noastre marxist-leninistc, do pe platforma concepției noastre nia- 
terialist-dialectice despre natură și societate. Numai astfel Academia va răspun
de încrederii nn rnrn i.n nrnrdn nnrtirlnl ci nnnnriil nncfrn"de. încrederii pe caro i-o acorda partidul și poporul nostru".

Tn acest spirit, actuala sesiune știinjificâ a Academiei, care se desfășoa
ră în lumina tezelor recentei expuneri a secretarului general ql partidului cu pri
vire la problemele științei conducerii societății socialiste, va sluji, fără îndoială, spo
ririi contribuției cercetării în domeniul științelor sociale și politice la generalizarea 
teoretică și sintetizarea de concluzii privind un șir de probleme complexe ale eta
pei socialismului multilateral dezvoltat.

\ •
Ă
I

săliiră calitativ nouă In procesai do 
participare, mereu mal eficace, a oa
menilor muncii Ia întreaga acllvilale 
de conducere a treburilor de stat,

în referatul „Conștiința ȘÎ 
personalitate. Despre stra
tegiile dezvoltării teoriei 
conștiinței sociale șl perso
nalității", prezentei de dr. MDI AU. 
CERNEA, șef de sector la Insllluitil ile 
filozofie, și de prof. dr. docent ALE
XANDRU TANASE, directorul Insti
tutului de filozofie, s-n relevat drept 
o particularitate definitorie a etapei 
făuririi societății socialiste multilate
ral dezvoltata situarea problemati
cii construcției spirituale pe o po
ziție centrală. Problematica umană, 
incluzind latura lnslrucțlunll. a con
științei sociale, n eîlcll. era prea pu
țin luată In considerare in definiții
le ce se dădeau plnă recent etapei 
Istorico de dezvoltare pe care o are 
de parcurs societatea românească. 
Dar Congresul al X-lea l-a acordat 
importanța pe care o merită. Incor- 
porind-o In definirea esențială n e- 
tapel societății socialiste multilateral 
dezvoltata. Coloana vertebrală n vaj- 
tulub program educativ formulat in 
1071 rezidă înlr-o largă desfășurare 
a activităților culturalo formative In 
rîndurlle maselor largi, ilnzînd soro 
îmbogățirea cunoașterii sl conștiinței 
Io? , , , , , , ' . ut, cacc-și reuuc arera oe ac-

In principiu, s-a arătat in referat, țiUR0 aa gting treptat, pentru eă 
se pot folosi trei mari stra- - - . .
tegll pentru dezvoltarea șl re-

stra-
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VIZITE ALE UNOR OASPEȚI

DE PESTE HOTARE

Joi B-au deschis ta Capitală lucră
rile sesiunii științifice a Academiei de 
șllinîe sociale și politic© cu tema 
„Făurirea «odetațU socialiste mnUlla-, 
teral dezvoltate".

La lucrări participă membri și 
membri corespondenți al Academiei 
de științe «octale șl politice, conducă
tori de ministere si alto Instituții cen
trale, cercetători din institute șl cen
tre științifice din Întreaga țară, cadre 
didactice din tavfițămlntul «uperlor, 
activiști de partid ș! de stat, specla- 
Ușll in domeniul producției materiale.

în cuvintol da deschidere, prof, 
unlv. MIRON CONSTANTINESCU, 
președintele Academiei da silințe &o- 

,Lciale și politice, a relevat actualitatea 
deosebită a teme! supusa discuției, 
care se Înscrie ta cadrul acțiunilor 
initiate ln întlmiilnarea Coafertatal 
Naționale a Partidului Comunist Ro- 
mân. din Iulie a.c., eveniment de o 
deosebită importanță ta eforturile 
constante pentru perfecționarea con
tinuă a activității partidului șl statu
lui nostru, pentru îmbunătățirea con
ducerii Întregii vieți economice șl so
da le.

Prima parte n lucrărilor a fost con
sacrată expunerii unor referata știin
țifice.

In referatul Întitulat COÎICCP" 
tul de societate socialis
ta multilateral dezvoltată", 
prof. dr. VASILE NTCHTTA, decanul 
Facultății . de filozofie, a subliniat 
teă concepția cu privire la con
strucția socSallslă a căpătat di
mensiuni ' șl semnificații noi ia 
lumina profundelor prefaceri din 
ultimele deceniu Departe de a putea 
fi Încadrată in tipare rigide, ta for
me și metode valabile pentru orice 
condiții .și etapo istorice, construcțta 
socialistă Implică spiritul permanent 
yiu și novator, studiul sistematic al 
realităților, ol proceselor șl tendin
țelor dcz\'oltoriî?EoctalăJlto-^- J--'.

Experiența partidului nostru arată 
că • definirea conținutului ' fiecărei 
etape capătă o deosebită însemnătate 
teoretică șl practică ta opera de con- 
strucțlo socialistă, deoaroco numai 
pierind de la o apreciere lucidă a 
stadiului dezvoltării relațiilor sociale, 
de la cunoașterea temeinică a cerințe
lor șl contradicțiilor ce trebuie rezol
vate, de ia Înțelegerea Intereselor 
generale șl a celor rp&clflce diferite
lor categorii sociale se pot elabora 
o linie politică realistă, o strategie și 
tactică adecvate, o conducere științi
fică a vieții sociale.

ln continuare, referatul a arătat că, 
reprczenUnd o continuare firească a 
prefacerilor caracteristice perioadei 
de trecere de la capitalism la socia
lism, etapa făuririi societății socia
listo multilateral dezvoltate se carac
terizează, totodată, prtatr-o fizionomia 
șl trăsături distincte, prlntr-un conți- 

. nul propriu. Dacă în perioadele an
terioare, ln funcție de cerințele șl 
sarcinile concrete ale construcției so
cialiste, ln programul transformărilor 
sociale s-au Impus cu prioritate unele 
sau altele dintre laturile vieții so
ciale, acum, pa baza rezultatelor do- 
bîndlta ln soluționarea sarcinilor eta
pelor precedenta, n devenit posibilă 
șl necesară angajarea armonioasă, 
co-nplexâ șl plenară, a tuturor dome
niilor vieții sociale.

După ce a trecut in revistă princl- 
' palele proces© economice, eocWe, po
litice și spirituale, caracteristice ac
tualei etape do evoluție a țării, refe
ratul a subliniat că «societatea socia
listă multilateral dezvoltată rcprezln- 

’ tâ, in concepția partidului nostru, o 
etapă superioară do maturizare a În
tregii formațiuni sociale soclalhte. a 

• (societății soclaltate ca organism u,nl- ------ ... șl
l.n- 
ln- 

spo-

tar. Abordarea proceselor 
laturilor vieții sociale In 
tegritatea. interdependența șl 
tercondițlonarea lor. In «scopul 
riril funcționalității Întregului șlstem 
social, reprezintă o trăsătură eren- 
țtală a concepției strategico a parti
dului de făurire n societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

In referatul Intitulat DcZVOl* 
tarea și modernizarea eco
nomiei naționale - trăsătu
ră esențială a făuririi socie- 
lății socialiste multilateral 
dezvoltate", prczeătat de & 
GRIGORESCU, director adjunct al 
Insiitnlulul de cercetări economi
ce, s-a releva! că principala 
caracteristică a unei economii

Progratnul r : iji Jurul orei 9.03 
posturile noastre de radio ș! tele
viziune vor transmite direct de la 
Ateneul român, ședința do des
chidere a Conferinței pe tară a 
Inginerilor șl tehnicienilor. to.M 
Vetre folclorice : „De la Dunăre 
la marc* — rintece sl Jocuri popu
lare din Județul Constanta. ll.OT 
Cura de limba germană — lecția 
a IS-a. 11.33 Film serial pentru 
copil : „AH si cămila*. Episodul 
„Furtuna de nisip". 11.43 Pagini 
de umor : Retrospectivă Buster 
Keaton (ID. 15.S3 Telejurnal. I5.CT 
Tents de cirnp : România — Iran 
(sferturile de finală nle Cupel Da
vis). Transmisiune directă de la 
arena Progresul Comentator : E- 
manuel Valerin. 17.33 Artă plan
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Ie ellcă șl estetică realizează o sin
teză a eu-luj subiectiv șl a socialu
lui obiectiv din punct de vedere al 
conștiinței binelui al răului, datoriei 

cal responâabilităill $L respectiv, din
punct de vedere al conștiinței este
tice a frumosului Dimensiunea a- 
xioiogică a conștiinței se vădește în 
sinteza _ cuprinzătoare a conștiinței 
sociale și personale cu acțiunea so
cială, efectivă, motivată de valori si 
creatoare de valori.

în încheierea referatului s-a 
subliniat că dezbaterea Largă a 
unor strategii deliberate, alege
rea și aplicarea celor mal 
adecvate, constituia modalitatea 
fundamentală pentru a Înlo
cui căutările șl contribuțiile frag
mentare prlntr-un demers fructuos, 
pe un front larg, de dezvoltare in
tegrată și cumulativă a teorie! știin
țifico.

în referatul Intitulat CrcȘÎ6r6(3 
rolului conducător al Parti
dului Comunist Român șl 
perfecționarea vieții socia
le", prezentat de prof. dr. CON
STANTIN VLAD, vicepreședinte al 
Academici . de științe sociale, șl 
politice, s-a subliniat, că analiza 
legilor sociale presupune. Impli
cit.^ înțelegerea tendinței, a sen
sului evoluției lor ; există legi 
u căror tendință este descenden- 
tfl, caro-șl reduc sfera de ac- 

’ . . . ----- 1 
©olul pe care au crescut și ta care 
s-au Inserat ca factori structurali șl 
dinamici devine de domeniul trecu
tului ; există legi a căror tendință 
parcurge o curbă constant suitoare 
pentru că realitățile pe care lo di- 
recționeazfi evoluează pe o linie as
cendentă, O asemenea tendință este 
in cel mal Înalt grad* caracteristică 
legii conducerii societății socialiste de. 
către partidul comunist. Ei 11 dă ex
presie leza tovarășului Nlcolae 
Ceaușescu, potrivit căreia ,.sporirea 
rolului conducător al partidului in 
procesul făuririi noii orindulrl este 
o cerință obligatorie, o lege obiec
tivă1'. Aceasta tendință e condiționată 4 a -n I! o, ' H KirrMi ihw.'S m.lț ra < X f'-S I ra. .

Delegația guvernamentală
economică din R. P. 0. Coreeană

Joi, ministrul Industriei metalur
gice. Nlcolae AgachL a purtat con
vorbiri cu delegația guvernamentală 
economică din R.P.D. Coreeană, con
dusă do Hă Rfon fit. ministrul In
dustriei metalurgica, care întreprin
dă o vizită In tara noastră.

Au fost discutate probleme privind 
relațiile In domeniul metalurgiei, 
colaborarea lehnlco-jtllnțlfică el pro
bleme legate, da construcția de 
obiective complexe.

(AHerprej)

Delegația economică japoneză
Florea Dumitrescu, miniștri. Roman 
Moldovan, președintele Camerei da 
Comerț, Vasllc VoSoșeniuc, președin
tele ConsUlului de administrație al 
Băncii Române de Comerț exterior, 
reprezentanți ar conducerii unor cen
trale Industrials șl întreprinderi de 
comerț exterior.

A fost, de asemenea, prezent Yos- 
hlio Șhlmoda, ambasadorul Japoniei 
la București, șl membri al Ambasa
dei.

cu temaw

Ințe sociale și politice, roferln- 
du-s© la Însemnătatea caracterizării 
data de Congresul al X-lea stadiu
lui istoric actual sl pera>ec’.ivetor 
de dezvoltare a țării noastre, a a ro
tat,' că criteriul holfiritor pentru 
a. defini ■ caracterul, ortnduirtl soctal- 
pollilc©, nu este stadiul atins, in dez
voltarea* torțelor do producției “ ci 
relațlilG scctale do producție exis
tente : de aceea ln opera da construc
ție socialistă este esențial Kt. o dată 
cu 'creșterea forțelor de producție, 
să fio asigurată perfecționarea con- 

. tlnuă a relațiilor socialtetq de pro
ducție, oa un rezultat al elaborării 
și npUcăril unei politici științifico' 
do câtrd partidul clasei muncitoare, 

în referat se insistă asupra (aptu
lui că elucidarea ideologică a con
ceptului marxist de „retațli socialisto 
do producție" in sensul că ele, In 
totalitatea lor. formează, cum spunea 
Marx, „ceea ce numim relațiile ?so
ciale, fiocletatea", deci ansamblul re
lațiilor sociale, are nu numai o im
portanță teoreticii, ci și o tnare im
portanță politică. Perfecționarea rela
țiilor de producție, ea element esen
țial al făuririi sodotfitil socialiste 
multilateral dezvoltate, presupune 
perfecționarea ansamblului societății 
noastre. De ale! decurge politica parti
dului nostru orientata spre democra
tizarea vieții GOdale, a cărei, premisă 
sine «Ria non este atragerea «inselor, 
eub formele cele mal diferite, la 
conducerea efectivă a societății In 
sensul cal mol larg^ Democrația so
cialistă nu oro nimic comun cu li
beralismul burghez sau mlc-burghez, 
cu tendințele anarhice, care trebuie 
combătut© cu fermitate sub orice 

ansamblu a economiei reprezintă, un formă s-ar manifesta Dar trebuie
element definitoriu pentru o economie Eă fie clar că (nu poate fi vorba de
modernă. Potrivit acestei necesități socialism, do perfecționarea rela

țiilor sociale socialiste, do/,crearea 
condițiilor pentru trecerea treptată 
la comunism, fără dezvoltarea demo
crației socialiste, prin care ee înțe
lege, Intre altele. lărgirea libertăți
lor publ.ee, participarea largă a ma
selor populare, a fiecărui cetățean, 
la viața publică, la rezolvarea tre
burilor obștești.

Din această viziune decurg mă
surile elaborate ln ultimii an! 
de partid privind Îmbunătățirea 
formelor șl metodelor de conducere 
democratică. a societății noastre care 
Îmbină conducerea centralizată, pe 
baza unul plan unic, și n unei concep
ții și politici unitare despre mersul 
Înainte al construcției socialiste, eu 
lărgirea drepturilor, atribuțiilor, au
tonomiei și inițiativei organelor lo
cale, cu îmbogățirea mijloacelor, de 
participare efectivă a maselor la 
elaborarea șl aplicarea politicii ge
nerale a stalului. Amploarea ereecin- 

. dă pe care o capătă practica condu
cerii de partid șl de atat de a &e con
sulta pe scară mereu mal largă cu 
masele do oameni al muncii reflectă 
tendința de creare a unul cadru or
ganizatoric moali ®ă devină o trâ-

derne. propria unei societăți so
cialiste multilateral ’ dezvoltate, o 
constituie un nivel ridicat de dez
voltare a forțelor de producție, crea
rea unul puternic șl modern anarat 
de producție ta toate sectoarele de 
activitate șl pe cuprinsul Intreail 
țări. Astfel conceput aparatul de 
producție este menit să asigure o 
înaltă eficiență a muncii sociale, să 
pună pe deplin In valoare resureeie 
naturale îl umane, «ă creeze con
diții materiale pentru structuri so
ciale avansate sl o viată Îmbelșugată. 
Experiența mondială, cn și propria 
noastră experiență, arată că această 
trăsătură Iți are Izvorul in dezvol
tarea industriei, care Impulsionează 
tonte celelalte sectoare economice, 
acționează asupra intreail structuri 
«letala șl Instituționale a societății, 
asupra consumului si modulul de trai 
In general.

De aici, preocuparea firească de a 
asigura cu tehnica modernă dezvol
tarea Industriei exlractlve șl prelu
crătoare. producția mllloaceior de 
producție sl de bunuri de consum, 
de a dezvolta susținut sectoa
rele generatoare ale progresu
lui tehnic. Raportată la sar
cina făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, aceasta nu 
înseamnă o dezvoltare obișnuită a 
forțelor de producție, ci o asemenea 
dezvoltare a industriei care să Impri
me profunde modificări in baza ma
terială a societății, in structura eco
nomică șl socială, în nivelul de trai 
al populației. O dată cu asigurarea 
unu! nivel optim do dezvoltare a in
dustriei, Integrarea unei agricultori 
moderne și eficient® In dezvoltarea pe

partidul nostru acționează fn actua
la etapă de evoluție o țării pen
tru dezvoltarea intensă a agricultu
rii In vederea deplinei puneri In va- 
loard' a rezervelor acesteia,

în continuare, referatul definește 
drept trăsături șl cerințe ale unei' 
economii socialiste avansate: nivelul 
ridicat al productivității muncii In toa
te sectoarele de activitate; preocupa
rea pentru aplicarea progresului teh
nic In înțelesul său cel mal larg In În
treaga economie națională: creșterea 
volumului serviciilor de producție,si 
de consum : sporirea aportului cer
cetării științifice in producția mate
rială : repartizarea rațională terito- 

(' rială a forțelor do producție In
«copul dezvoltării armonioase a tu
turor regiunilor târli ; participarea 
Intensă, in schimburile Internationale 
de valori materiale si spirituale.

In referatul intitulat Qy priviFO 
la dezvoltarea relațiilor so
ciale socialiste de produc
ție”, tovarășul ȘTEFAN VOICE, 
vicepreședinte aJ Academiei de ștî-

sea. Expoziția republicană de pic
tură șl sculptură — 1B7S (0. 17,M 
Stop — cadru ia.î'3 Momente din 
Istoria muzicii ușoare românești. 
Cupletul ți Începuturile tealrultil 
de revistă. 18,33 Satul contempo
ran. Școala in peisajul natului do 
azi. 18.co Cunoașteți legile 7 19.13 
Tragerea Loto. ISrt 1031 de ceri : 
„Crăiasa zăpezii" (VI). 19.33 Tele
jurnal S3,to Campionatele europe
ne de haltere — categoria semi
grea. Transmisiune directă din 
oala sporturilor de la Constants 
Comentator : Cristian Topescu. 
5,3.50 Film artistic : ..Canarul sl 
viscolul*. H,csS • Revista literară 
TV. 52,43 „M de ore*. Din țările 
socioilste.

Programul n > 50.03 Desene ani
mate pentru copil. 19.18 Biblioteca 
pentru toți. 11.05 Agenda. 11.10 Se- 
Ice-.lun! din opereta ..Poganlnl* de 
Lehar. 11,33 Viața economică a Ca
pitalei. 31.35 Film documentar „A- 
ea&ă ta Necutate Popa*. Producție 
a studiourilor de Hlme dccumen-

tare „AL Sahin". 32,13 Dans șt mu
zică de pretutindeni.' Melodii șl 
ritmuri sud-Smerteane, ta Inter
pretarea artiștilor mexicani.

‘ ;L <Y-t
_ - ~ , s. » •

cinema
■ ‘ '2 -

■ ” “ ■ —■ Wî
i'-

rc.re b 
3:-18:

vic- 
10.30.

a Inima e un vinilor singuratic a 
SCALA - ȘJ3; LI ;_1M0: IS; I8J.J;
51. onAuiSÂ m.r.r.'-j, — 15. — 
PtTOL - 0.S9; II; 11»; 18.
a Gala filmului cehoslovac i Băr
bați cumsecade — CAPITOL — M. 
a Robin Hood t LUCEAFĂRUL — 
te»; iu is,»: ia: 10.1a: zi! bucu-

tivâ*. Aceasta tendință o condiționată 
de nevoia lăuntrică a societății «socia
liste de a se construi pe bazele știin
ței ; pe de alta parte, ea condițio
nează convergența crești ndă, mergi nd. 
ta perspectivă, plnâ la Identificare șl 
identitate a socialismului șl ștlințeL 
Dialectica dezvoltării societății eotia- 
ILste, saltul din imperiul riecesitațll ta 
imperiul libertății Înseamnă Întrona
rea științei In viața socială, asigura
rea unei conduceri științifice a soeio- 
tațl 1. Do alei decurge, a subliniat re- 
f o ren Iul, ~ semnificația preocuDărilor 
intense ale P.C.R. pentru elaborarea 
științei conducerii societății socia
liste. inormarea' cadrelor cu această' 
știință șl așezarea conducerii pe ba
zele- ștllnțeL ■ . I

Examinlnd raportul dintre exercita
rea rolului conducător al partidului 
și dezvoltarea democrației socialiste, 
referatul a Înfățișat principalele as- 
pecte ale promovării de către partid 
a liniei de dezvoltare a democrației, 
de participare a poporului la-condu
cerea Întregii vieți sociale. Referen
tul a Insistat naupra semnificației pe 
care o au In aceasta privință formele 
colective da conducere, care extind 
democrația asupra sferei deciziei, ner
vul vital al conducerii, introduc prac
tica șl principiul confruntării de opi
nii !n activitatea concretă de condu
cere, asigură participarea Ia aceasta 
a clasai muncitoare, ■ maselor largi 
de . oameni al muncit’ Totodată, 
referatul. 6-a r ocupat de- măsu
rile , luate. In ■ ultimii tmu . P®R- 
tru perfecționarea conducerii de 
către partid a activității statului, eli
minarea paralelismelor șl ridicarea 
nivelului calitativ al Întregii activi
tăți de conducere «octală.

Creșterea rolului conducător al par
tidului, a arătat In Încheiere referen- 

, tul. exprimă o tendință de mare per
la continuare, autorii s-au referit sportivă, reprezintă un factor motrice 

al perfecționării vieții sociaje in an
samblu. , !

*
Sesiunea a continuat după-a- 

mlază cu lucrări Ln cadrul co
misiilor. prezidata de MIRCEA 
MALTTA, acad, ALEXANDRU 
BÎRLADEANU, membri al Pre
zidiului Academiei do științe ao~ 
dalo șl politice. ION CETERC1II, 
vicepreședinta al Academie! de știln-

formularea teoriei asupra 
științei sociale : 1) sinteza mutații
lor ce au loc efectiv tn realitatea 
palpabilă sl impalpabilă a conștiin
ței diferitelor grupuri sociale s 2) re- 
formulurea cunoașteri! deja existente 
prin -Titfllzarea ■ Unor metodologii 
ntoderop. ’.apta să .pună In IuT 
mină ' relații și fațete noi 'inlăuntniî 
materialului vechi de cunoaștere 
(teoria Informației, teoria sistemelor 
etc.) ; 3) Incorporarea In sistemul de 
concepte sl propoziții soclologlco 
despre conștiință a unor concepte sl 
propoziții produse In timpul altor 
Științe particulare Înrudite.

la un concept esențial pentru defi
nirea transformărilor sl acumulărilor 
actuale caracteristice din conștiința 
roaselor — conceptul de conștiință e- 
conomlcă — precum sl la probleme
le teoretice ale raportului conștiinței 
economice cu celelalte forme ale con
științei sociale. in procesul dezvoi- 

i târli conștiinței socialiste. După -e 
au analizat diferite dimensiuni de 
leare trebuie tlnut seama tn elabo
rarea unei teorii unitare a persona-iîltățjl. autorii referatului au arătat 51 CONSTANTIN
că dimensiunea psihologică a per- * EIRE, membru corespondent al 
'sonalllițll Înseamnă luarea ta eon- * “ ,_J *"'“*■ '*’*
.slderare a conștiinței Individuale ; 
dimensiunea sociologică, a personali
tății reclamă o pondere mare acor
dată conștiinței sociale : ilimcnsiunl-

Academiei de silințe sociale sl poli
tice. si VAIjTER ROMAN, membru 
al Prezidiului Academiei de silințe 
sociale sl politice.

Lucrările sesiunii continuă.

REȘtT — 8.33; 11; 18,53: 18; 18,S3: 
31, GRADINA DOINA — tS.
■ Fctlx șl OUlta s CENTRAL — 
9,33; 1M3; 16.15; i»A0. giulești 
— 13,K); 19.
o Doamna șl vagabondul : FES
TIVAL — 0: 11,18; 13.K; 18; 18,»; 
53.45, FAVORIT — 9,13; 11.S3; 13,43; 
19; 18,13; MELODIA — 5;
11.15; 13,»: 18; «,»; 33.43.
o Goya s MIORIȚA — 9; 12,»; 18;
a Toamna Cheycnnllor : EXCEL
SIOR - 9.13; lî.M; 18,13: 19,M.
FEROVIAR - 0.13: 13.»: 18; lfja. 
MODERN - 9; a»; 19; 19.53, ta 
grădina — 39,15.
• Asta-seara dansăm tn familie : 
GIUVIȚA - 9; 11,13; 13,»: 18; 10,13; 
n», TOMIS - e; 11.15: 13.®3; 19: 
18.13, la grădină - WJO. FLAMU
RA - 5; 11,15; 13,»: 18; ia.18: 
»,».
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 10.
O Marea dragoste : DOINA
13,43: 10; 18.15;
®; 11,15; 13.30;
C.-Sdir.fl — W.15.

o Zestrea domniței Hain : LUMI
NA - S;-11.15; 13,33; U; 13.30; 
53,43.
o Ultimul domiciliu cunoscut i 

■BUCEGI -) 13,48; 18; 33.18, la firă- 
dină — 33,13, GLORIA — 9; 11,15: 
13.»: 10: 18.15; »,».
• Tinerețe tlrâ bltrtocle — 0—11,33 
in continuare, Program <ln docu
mentare — 15,43; 55.13 : TIMPURI 
NOI.
o Intre no! părinții — 10; 12; 14, 
Magdalena, zero la purtare — 18: 
18,13, Aventuriera — 59,» : CINE
MATECA (s.a!a Unldn).
n Evadare din Planeta maimuțe
lor i UNIREA - 13,»: 18. ta gră
dinii — . i
a 19 fete șl un marinar : DACIA 
— 0; 11.15: 13,®S; 16; 19.13; :3,J9 
a Nu (e întoarce I BUZESTI — 
13,33:18.
a Această femele t BUZEȘTI — 59. 
a Love Story : CRINGAgr — 13.»; 
18; a,l3.
a Vis de dragoste i URA - 
la grădină — 19J0.

Preria t VOLGA - 0: 1LIB:
13.30.

Joi seara. Ion Pftțan, vicepreședinte 
al Consiliului do Miniștri, . ministrul 
comerțului exterior, a oferit ta saloa
nele liotei ului „Ath^nfe Palace" un 
cocteil ln cinstea delegației econo
mico japonezo, condusă de Masashl 
Isano, vicepreședinte al corpului: de 
consilieri al Federației Organizațiilor 
Economice din Japonia — Keldanren, 
președintele grupului Industrial 
„Kawasaki Heavy Industries".

Au participat Nlcolae Agnchl, loan 
Avram, Mlhâll Florescu. Ion Crăciun,

Subdirectorul general al UNESCO pentru problemele educației
Subdirectorul general al UNESCO 

pentru problemele educației. Ama
dou Lîahtar M'Bow, a fost primit ia 
18 mal de prlm-adjunctal ministru
lui afacerilor externe. George Ma- 
covesrtb Cu această ocazie au fost 
discutate proiectele de cooperare 
dintre țara noastră si UNESCO ta 
domeniul Inv&țftmlntuluL l-a intreve- 
dere a asistat Vatantln Llpatti." am-2 ‘ 
basador. directorul Direcției relații
lor culturale din Ministerul Afaceri- nul o conferință ,1a Universitatea din
lor Externe. în aceeași zl. primul lași despre programul UNESCO in
adjunct al ministrului afacerilor ex- domeniul educaUeL

i. WnMa—aaBM—am—■B—MWLiiMnniwHffli'«mrwiirW3MiiuiuiuiuMm—aaaBa—amwM^^—ciL...ui)iill...x..l..lii...-.— „jiu,

' j

t-:“- ___ ' ' ' .
oaspeîeluj.

rul general ai UNESCO a făcut- 
expunere la sediul Comisiei naW 
nale române pentru UNESCO, pr 
zentlttd principalele probleme care 
stau în fața organizația! tn domeniul 
îuvuîiunîiituluL

In timpul șederi! oale In tarS, 
oaspetele a vizitat obiective artisti
ce ?1 culturalo din Moldova sl a ți- 
—it o conferință in Universitatea din

Lucrările congreselor de stomatologie 
tavlan Costăchel șl „Diagnosticul 
precoce al tumorilor glandelor sali
va ro- do prof. Gh. Timoșca.

în cursul după-amSezll a avilt Ioc 
o „masfl rotundă" prezidată de prof, 
dr. Michel Deehaume. președinte de 

■ onoare al Asociației Internaționale 
de stomatologie. Cu acest prilej au 
fost puse In discuție teme privind 
profilaxia cariei dentare.

In aceeași zi, parlldpanțll au a- 
sltat la demonstrații dlnlce de spe
ciali late.

Jol au continuat ta Capitală lu- 
crărilo eelul de-ăl VII-lea Congres 
internațional de stomatologie, celui 
da-el VII-lea Congres român de 
stomatologie și celei de-a Illra Re
uniuni a .medicilor stomatologi din 
țările balcanice. In această zi, spe
cialiștii romani șl de peste hotare 
au prezentat comunicările : „Diag
nosticul precoce al cancerului buco- 
maxllo-faelal" de prof Pierre " 
nea (Franța) șl prof. Valerian Po
pescu ; „Bazele flztopnlologlee ale 
depistări! și diagnosticului stadiilor 
precoce ale cancerului" de prof. Oc-

Sărbătorirea sculptorului Ion Jalea
ctaliste, Brăduț Cowallu, președlntels 
U.A.P., de alțl partidpaațl care au 
fluhllnîat contribuția importantă- a 
sărbătoritului, de-a lungul unei paris 
o&de ce Însumează șase decenii de 
activitate; la Îmbogățirea și dezvolta
rea creației plastice românești.

(Agerpres)

lat sediul Uniunii Artiștilor Plastid 
a avut loc, joi la amiază, o festivitate 
In cadrul c&rela academicianul Ion 
Jalea, ar tizi a! poixurulul, preiedlpte 

onoare aljUAjR. a fost sărliă'tbr.t 
n fost felicitat călduros

ȘTIRI CULTURALE
In cadrul manifestărilor de pre- ale vieții științificei culturale si ar-

gfitlre a primului Congres mondial.. tlstlce din țara noastră, precum rt
■ do studii ovidlene. care va avea loc Maurizio Bntteglinl. Însărcinat cu

!n vara anului acesta la Constanta afocer! ad-lnterlm al Italie! la
șl Mamaia, Consiliul asociației in- București, a conferențiat- prof. Lulgl
temfifionale „Ovldlanum*. cu sediul Alfonsl, titularul Catedrei de lltera-
permaneat In România. In colabo- ■ .............................-
rare cu Biblioteca ltnlinnâ din-Bucu
rești. a organizat }oi b seară cultu
rală consacrată marelui poet al lati
nității. Publius Ovldlus Naso.

In fața unei numeroase asistențe, 
in care se aflau profesorii N. I. 
Barbu, președintele Asociație! Inter
naționale ’..Ovîdianum“l. Bruno Arcu
ri». directorul Biblioteci! italiene. 
Grlgore Tănăsescu, secretarul gene
ral al asociației, alta personal5ifi 11

tură latină, de la Universitatea din 
Pavla.

*
Cunoscutul bariton Italian

Gobi a apărut, joi seara, la Sala Pa
latului, Republici!, intr-un spectacol 
urmărit cu viu Interes de numeroși 
iubitori ai muzicii de operă din Capi
tală. Tito Gohl a Interpretat cu stră
lucire personajul „Strarpla 
„Toaca" de Puccini.

ts,M; 10; 18,18; »,», ARTA - IB.»: 
17,13. la grSrllnS — Î5.
a Pentru ci se Iubesc i PACEA 
— 15.43: 18; S3.
a Micul scăldător : VIITORUL — 
18,45; 18: 23,13.
a Silvia s FLOREASCA - 18.S3: 
it: 19,33.
a Mary Poppins : POPULAR — 
IB Ju: 1®,
a Cinci pentru Infern s FEREN
TARI — 1®: IMS.
a Taina Sofiei Grusko : FEREN
TARI - 17,43; 73.
a Aventuri In Ontario i MOȘILOR 
1540: 17.48. Ia grădină - 83.
a Waterloo i MUNCA — 18: 19, 
a Puterea și Adevărul t PROGRE
SUL - 1S.30: 19.
a Cea mal frumoasă soție a COS
MOS - 15.313: 18: 50.15.
a Pădurea pierdută s RAHOVA — 
16,33: 18: 53.18
a Hello Dolly a FLACARA — 13.33: 
19.
a Steaua Sudului s VTTAN — 1B.W: 
IS. In grădină — S3.
a Osceola a LAROMHT — 16,83: 
17.»: IS.’.'J.

teatre
a Filarmonica de stat „George 
EJiescu” (la Ateneul român) ■ 
Concert simfonic. In program lu
crări de Mozart. Dirijor t Lawrence 
Foster (B.U.A.) -- *3.
a RadlotelevlzJunoa română (stu
dioul din sar. Nuferilor)! Concert 
simfonic. Dirijor : Igor Markevltch 
— 13.
a Conservatorul de muzici 
prinn PorumtKsscu" (sala George 
Enescu) : Muzici de cameră — ». 
a Opera română : Madame Bui- 
ierfly - 15.33.
a Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 1B.M.
a Teatrul Național „I. L. Cara- 
gtale" (sala Studio) : Dulcea pa
săre a tinereții — »3,
a Teatrul de Comedie : Mutter 
Courage — so.
a Teatrul „Luria Slurdza Bu-

landra* (aala din Schitu Mă- 
gureanu) : PLay Strindberg — S3; 
(sala Studio) : Spectacol do poe
zie șl muzică — Î9.
a Teatrul „C. I. Notlara" 
Magheru) : Adio Citările — 
(sala Studio) : Sora cea mj 
».
a Teatrul GlulejU (In Sala Pala
tului) : «Eseu — 19,59.
a Teatrul „Ion Creangă" 
glale, o soacră 6l.„ alții 
Cocoțelul neascultător — 
a Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Nlnlgra șl aiIjth
— 17; Nocturn VI — îț,M.
a A.T.M. (In uăla Teatrului evre- 
Lesc do stet) : Promcteu Încătușat
— 17.
a Teatrul ssUric-muzlcal „C. Tă- 
nM8* (sala Savoy) : Revista are 
eurLntul — 19,33: (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Șl femeile Joa
că fotbal — 1»,». ■
n Ansamblul artistic ..liaosodta 
română* : Ghiocel— mărgăritare 

19.».
a Circul „Bucutcșu* : luter-clrcua
— 15.W.

publ.ee
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Plecarea unei delegații 
a Partidului Comunist fcmân

'.Zi.

fr. la Kinshasa '■f
itaswlnl I ! ’ P 
aeroportul Oto- 

" ~ ~r ~ ' ——*__ de
tovarășii Mihai Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Ștefan Vol- 
cu. membru al C.C. al P.C;R.. An
drei Vela, membru supleant al C.C. 
al P.C.R.. șef de serile la C.C. al 
P.C.R., șl Ion Cumpânașu. prim-ad- 
Junct de șef do secție ia C.C. al 
P.C.H.

yîțf i ț ■« 'l [ J
La plecare, peJoi dimineața a plecat la Kin- La plecare, pe aeroportul 

ahasa o delegație a Partidului Co- pen|. delegația a fost condusă
munJst Român, formată din lovară- tnvflFfisH Mihni 
șlt Cornel Burtică, membru suple
ant al Comitetului Executiv, secre
tar, al C.C. al P.C.R... Alexandru 
Ionescu. membru al C.C. al P.C.R.. 
redactor-șef al ziarului „Scintela". 
51 Constantin Vaslilu. adjunct de șef 
de secție la CC. ol P.C.R.. caro va 
participa la lucrările primului Con
gres al Mișcării Populare a Revolu
ției din Republica Zair.

Un detașament de nave fluviale sovietice a sosit

Tn cadrul unei virile de prietenie 
ce va fl efectuată In porturile unor 
târî dunărene. Joi dimineața a so
sit In portul Brăila un detașament 
de nave fluviale sovietice, comanilat 
do căpitanul de rangul I A.EL Bar-

dnsciutr. Timp de' trei rile, marinarii 
militari sovietici vor fi oaspeții por
tului șl municipiului Brăila, al ma
rinarilor militari rorrtanl.

> Cronic
Președintele Marii Adunări Națio

nale. tovarășul Ștefan Voltec. a pri
mit o telegramă de mulțumire din 
partea tovarășului: Vlâdlmlr Bonev," 
pentru felicitările adresate cu ocazia 
alegerii acestuia In funcția do pre
ședinta ăl Adunării Populare a Re
publicii Populare Bulgaria.

Joi’ s-a deschis ia București. In sala 
din B-dul Magheru nr; 34—39. expo
ziția' „Construcții șl arhiteciură In 
Cehoslovacia" prezentata de Ministe
rul Construcțiilor din Republica So
cialista Cehoslovacă.

Au luat parte reprezentant! al con
ducerii Ministerului Construcțiilor 
Industriale, Ministerului Economici 
Forestiere șl Materialelor da Con
strucție șt oi Uniunii Arhîtectllor din 
Republica. Socialista România, spe
cialiști clin sectoarele dc cercetare., 
proiectare șl execuție a construc
țiilor. precum șl membri n! Amba
sadei R. S. Cehoslovace la București.
.La vernisaj tai luat cuvîntul Zal- 

cek Taroslav. adjunct al ministrului 
construcțiilor din R-S. Cehoslovacă, 
șl Răducanu Clorolu, adjunct al mi
nistrului construcțiilor Industriale.

Expoziția prezintă, prin fotografii, 
machete șl materialo originale, cele 
rria[ Însemnate realizări ale cons&uc- 
lorilor și arhltecților din țara vednă 
șl prietenă.

*
Joi s-au desfășurat Ia Cluj lucră

rile unei consfătuiri pa țară a Ingine
rilor șl tehnlclenfidr din uallătlle Mi

-Jiid ziiei
ntaierului Enargle! Electrice. Au fost 
dezbătute probleme privind activita
tea de Invenții, inovații și raționali
zări, ca[ factor Important ni progresu
lui tehnic In staieihul aledroenergetic 

j națloftaL S-a subliniat, cu acest pri- 
î lej, că, în anul trecut, au fost apUea- 
[ te pe ramură DM Invenții ș! Inovații 
a căror eficienta economică pad- 
calculata s-a ridicat ia peste 54 mfll- 

i oane !•?!. In acest an au fost aplicate 
I plita in prezent 23 de Invenții șl nu

meroase inovații șl raționalizări.
Cu ocazia acestei consfătuiri, la 

Casa de cultură a studenților din lo
calitate s-a deschla expoziția repu
blicană de Invenții, inovații sl ra- 
tlonailzM din domeniul energiei o- 
loctrico.

★
Un colectiv al Teatrului „Pow- 

szechny" din Lodz a sosit țol In 
tara noastră. Artiști! polonezi vor 
susține, la Craiova si București, mal 
multe spectacole cu piesele „Des
culț. dar cu pinteni" de Stanislaw 
Grzesulia șl ..Regele Lear" de Wil
liam Shakespeare.

*
Din portul Constanța a Plecat lo! 

dimineața. In prima cursă de pro
ducție. cu diferite produse ale in
dustriei românești — autocamioane, 
tractoare, remorci. mașini agricole, 
grupuri electrogene — pentru repu
blicile africane Congo șl Zair, cea 
mal tlnfiră navă a fiolei maritimo 
comerciale : cargoul „Vrancea".

(Agerpres)

1■j u-,,;

de

(Agerores)
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Di/pa cel de-al treilea meci dintre echipele de fotbal ale României și Ungariei

Cum foarte bine am văzut cu toții 
-- din tribunele supraaglomerate ale 
stadionului „Partizan” sau pe micul 
ecran — acest al treilea meri Româ- 
nla-Ungaria din sferturile de finală 
ale campionatului european de fotbal 
a avut o desfășurare palpitantă, db- 
Ktonanlă, apreciata valoric, m mâ
nură unor echlpo din eșalonul frun
taș al fotbalului continental, cum se 
consideră de altfel si in cronicile de 
specialitate din ziarele apărute Ieri 
la Belgrad. Finalul a fost de-a drep
tul dramatic. Partida. Intr-un echi
libru perfect (cu un ecor caro arăta 
același lucru) părea «ă necesite pre
lungiri. Victoria s-a decis In penulti
mul minut tie joc in favoarea fotba-s 
L’stllor maghiari, deși ea putea să ne 
revină la fel de bine. dacă, cu două 
minute mal înainte, echipa română’ . 
nu ,rata la acea fază, splendidă Domi- 
de-Neagu. Desigur că se va >”.T. db?- 
cuta aprins pe miirgfnea act- 
momente - de vfrf * jaltr ■ .tneriuMrrrdffi 
miercuri seara.deLi Belgrad. Dar.- 
de fapt, mi aint alnsoirele lucruri de 
discutat. Ratarea calificării Insă nu 
ar trebui pusă exclusiv pe eeama

’ - r! ’ r ' ' X / Z!p L ' 3 - *
ghinionului avut do echipa noastră 
In acel minut 88.

Aif fl nefiresc șl. totodată, necon- 
form cu realitatea să considerăm că 
la Belgrad fotbaliștii români nu și-au 
apărat din tonte puterile șansele.. 
Tehnlco-tactlc șl chiar fizic, „unspre-

dedt în partidele precedente." la 
Budapesta și la București. Ei au fost 
in general mal lucizi, perseverent! In 
Joc, tocmai cu principalele lor atu- 
uri : driblinguri, curse pe extreme, 
pase lungi orientate spre poarta. In 
partida de la Belgrad, echipa Unga
riei, deși victorioasă la limltfi. sl-a 
văzut Încununate eforturile, callflcln- 
<la-j;e (o felicitam r!-l urăm succes 1) 
In eemlfirmlele campionatului euro
pean.

Evident, afectați de Insucces, de 
faptul că au trecut foarte aproape 
de realizarea unei performante rwes- 
tlgloaisa. fotbaliștii noștri ®i specia
liștii federației — după cum proba
bil șl numeroși suporteri — rețineau 
drept cauze ale nccallQcăril echipei 
române numai șl numai fapte petre
cute in ziua partidei de la Belgrad, 
înainte șl In timpul jocului : accldon- 

uuuj, *,u. uvwuiv.iu- tarea stupidă, la încălzirea 3 pentru 
tăios. Totuși, că iotul a deplrw de-jtt- h metă; a ltd Dembrowskl, accidentarea 
ăfiȘlT-români. FO’lMllștlliA^hlart^''e ri'Jdlilbăiffca Iul Deletata? d-'ltfftQne 
cit'fâ'pregfillre fizică excelenta.1 deo-? 1 ’’
achit de combativi In atac șl fermi In 
abărnrc — au jucat de aceasta dală 
mult mal bine, după părerea noastră.

CORESPONDENTA 
DIN BELGRAD 

DE LA TRIMISUL NOSTRU

zecele", nostru a dominat cu prlso- 
elnta In prima repriza. După pauză 
a creat de osenienea faze oericuioa- 
tse la poarta adverid. Ceea ce a de
cis In cele din urmă soarta meciului 
aii fost, cum spuneam. acele dtevn 
Inexaclltan din final. Nu trebuie in-

i ■■

Comentarii din presa iugoslavă
■ ' ’I- i S HI' ’i; '.ți ; ț
BELGRAD (prin telefon de la co

respondentul Agcrpres, George Io
nescu). — Rubricile do sport alo zia
relor iugoslave apărute joi consacră 
reportaje intllnlrii de fotbal dintre 
echipele reprezentative ale României 
și Ungariei, caro a avut loc miercuri 
șeara pe stadionul „Partizan" din 
capitala Iugoslaviei, apreciind că 
această Intllnire a prilejuit- o de
monstrație de fotbal de bună: ca
litate din partea ambelor echipe. 
Cunoscutul comentator de fotbal 
Iugoslav R. Stanoevld hi înce
pe reportajul despre această par
tidă. In ziarul „Pollilka", conside- 
rind că faza in care a fost marca?, cel 
dfi-al doilea gol al echipei maghiare 
nu a fost normală. R. Stanoovlcl Iși 
"t repe astfel re;x>rlajul : „în minutul 
8"iȚ" jucătorul Noagu a pătruns prin 
apărarea maghiară șl, în momentul 
rfnd a centrat. In față sa s-o aruncat 
fundașul maghiar șl a oprit mingea 
cu mina. întlmplător sau Intenționa^? 
Oare arbitrul a văzut ? Aceasta nu o 
știe nimeni. însă toți jucătorii ro
mâni care a-au ofiat gcolo au ridicat 
mlinlle în sus. cetind arblteulul să 
acorde lovitură deda 11 m ln favoa
rea lor. Arbitrul grec ă rămas Insă 
surd la apelurile lor șl fluierul lui 
nu s-a auzit Jocul a continuat șl 
mingea, din douâ mișcări, a șl ajuna 
In careul român... iar SzCke, prinlr-o u 
lovitură precisă, n expedlal-o în pla
să. Astfel a învins Ungaria. în ace- __ ...... .....
lași minut In care nr fi putut să fie țin Io- caracteristică spre contraatac,
eliminată. $1 astfel. Încă o data. B-a Dacă românii au fost mal buni In

ga.» Aceasta l-a costat mult. Românii 
au fost mal bun! In prima repriză și 
ar fi putut să o rezolve In favoarea 
lor, în special In primele 20 de minu
te, dnd au fost mult superiori.

Reprezentativa română a dat totul 
de la ea. cit a putut Jucătorii el pot 
să depllngă faptul că nu merg In 
Belgia, Insă nu trebuia sâ fie Îngri
jorați. Ei nu nu rămas cu nimic da
tori spectatorilor belgrădenl. Au lup
tat din toata inima, cu o maro dă
ruire. șl au demonstrat înalta kw 
măiestrie fotbalistica. I-a învins. 
Insă, o echipă na! bună".

La riadul său, ■ ziarul belgrftdean 
.Jiovostr publică un reportaj In caro 
scrie in subtitlu : „Cit timp au avut 
resurse, românii au luptat de la e- 
gal la egal, tar după pauză ungurii nu 
staplnll teronul". în reportaj se scrie: 
„în prima repriză, romănli nu fost 
chiar mal Incisivi șl mol periculoși". I

Un alt cunoscut comentator de fot- 1 
bal Iugoslav. Stolnn Proilcl. scrie In 
cotidianul belgrădean „Polllika Ex
pres" un reportaj In care subliniază 
In titlu : „O &eară a unui Btrilluclt 
festival de fotbal pe stadionul „Parti
zan" In fața n ®OT0 de spectatori". 
..Golul victoriei, se scrie In „Polltika 
Expres", n fost marcat cu două mi
nute înainte de sflrșltul medului șl. 
Șină atunci, a existat un deplin echl- 

bru de forțe Intre ce! doi adver
sari— Românii nu demonstrat o mare 
putere de luptă, iar ungurii '.ncllnn-- • ■■ - ■ ■ „

tarea i.'.uniilfi, la încălzirea neutru

moliclune'm Jocul lup Domlde. unele 
erori de arbitraj ele. ’ Considerăm 
Insă — și aceasta, credem, or fi bine 
eă se retină ca motiv șau moment al 
ratării calificări! fotbalului românesc 
In semifinalele C.E. — că nu acum, 
la Belgrad, nld la Buda ne® la. ci la 
București, ps teren propriu, nu mal 
departe deci de acum cllovn zile, am 
pierdut marca șansă, în pregătirea șl 
desfășurarea nartidet de duminica 
trecută se află cauzele renie care 
generează la această oră Insatis
facția celor ce Îndrăgesc fotbalul." 
într-adcvflr. Jocul de atund ai echi
pei noastre reprezentative rămlrte. 
prin nivelul scăzut, prin lipsa de tor
tă. prin apatia chiar, manifestată de 
ur.il Jucători, r.ct eub cota admisă, un 
„punct nesru" ne răbolul Istorici noi! 
șl. poate, a cela! mal bune selecțio
nata renrezentatlve dc care a avut-o 
vreodată fotbalul romflnese. La care 
s-a adăugat reținerea, ne Justificată ?! 
Imposibil de -înțeles de a se opera 
mal devreme schimbările sdin atac, 
realizate abia în firml șl care ,și-au 
dat prompt roadele ...dar din p&cats 
prea tlrzlu pentru a se ajunge gl la 
victorie.

Ion DUMITRIU

TENIS „Cupa Davis**

j.;
I'

P

T

companiei de televiziune V.A.R.A. din Olanda
namez, cambodgian șl laoțian 
să-șl rezolve problemele fără nici 
un

(Urmare din pag. D

loell — șl, desigur, efi șl rolul lor 
în viața internațională este divers. 
Dar noi apreciem că nici o pro
blemă care Interesează astăzi na
țiunile lumii nu poate fi soluțio
nată fără participarea tuturor ță
rilor, deci șl a țărilor mici șl mij
locii. De aceea, ne pronunțăm în 
mod ferm pentru a se ține seama 
șl a se asigura deplina egalitate 
în drepturi între toate statele lu
mii, Indiferent de mărimea lor, 
dense asigura participarea lor Ln 
soluționarea tuturor problemelor 
care le privesc, a problemelor pri
vind securitatea lumii.

taxe vamale, croîndu-se astfel 
eondlțll favorabile pentru extln-' 
derea schimburilor economice din
tre România și aceste state.

ÎNTREBARE : Recent, ați 
invitai fi a fi primit o delega
ție a Partidului Muncii din 
Olanda, una a partidului fran
cez fi una a partidului bel
gian. Sinteți activi în relațiile 
cu partidele social-dcmocrate 
din Europa occidentală. Cum 
priviți aceste relații cu partida 
avlnd nuanța fi principii di
ferite ?

ÎNTREBARE: Dumnea
voastră; domnule președinte, 
sinteți unul din prlnclixilii 
promotori ai unei eonferințe 
europene pentru securitate și 
cooperare. După cum s-a ob
servai, mul|l vorbesc despre 
această conferință, dar numai 
in principiu, fără a întreprin
de pași concrcțl pentru pace 
și securitate. Ce pași concrefi 
aveți dumneavoastră In ve
dere ?

conflrmat vechea regulă potrivit că
reia atenția fotbaliștilor nu trebuie 
g& slăbească plnă la fluierul final al 
arbitrului, deoarece clțlva fotbaliști 
români, care or f! putut să oprească 
atacul maghiar, au acordat mal multă - 
atenție arbitrului, proieslînd împo
triva neacordflrll penaltiulul, dedt 
să se angajeze în luptă pentru mln- 1

.

prima parte a modulul, ungurilor 
le-a aparținut repriza a doua". Re
portajul din „Pollllka ’ Expres" re 
încheie astfel : „Noi. ca șl celtaițl 
spectatori. nm plecat satisfăcut! de in 
stadionul „Partizan" unde nm văzut 
un fotbal strălucit. In special în Pri
ma repriză a acestui excepțional duel 
iptcmntlonar.

de pronosticuri

A Intrat de acum în obișnuința 
Iubitorilor de tenta ca. an de on. cele 
două „rachete de aur", rare slnt Năs- 
tase și Tiriac, ta le ofere generos. 
purUndu-1 prin emoții sl speranțe, 
momente da cel mal autentic specta
col, încununate dc splendide succese, . 
In marea competiție mondială o tenl- 
ouiul amator. Așa a fost sl Ieri, ne 
terenul din parcul „Progresul" ta 
prima zl n IntilnlrU pe caro sportivii 
noștri o cusțln cu echipa Iranului. In 
cadrul turului al doilea (zona euro
peana — grupa A) a! „Cupel Dâvls" 
— "72, competiție aflata Ia a 61-a edi
ție. Primele două meciuri, Năstase—

VUVUUA tUUUUM.1 cili’.' .
peana — grapa A) ol „Cupel Dâvls" 
— T2, competiție aflata Ia a 61-a edi
ție. Primele două meciuri, Năstase— 
Tashl Akbarl și Tiriac—Hossein Ak- 
bari (Jucătorii ooapețl slnt frați) s-au 
Încheiat la un scor identic : 3—0, 
astfel că. după prima zl a lntllnirii. 
conducem cu 2—0 șl. după cum s-au 
desfășurat iucrarllc. calificarea In tu
rul următor este practic conturata. 
Vom InHInl apoi. In luna Iunie, tot ta 
București, probabil echipa Itollbl (fa
vorita ta fața Olandei) Intr-un med 
ce se onunta foarte interesant.

Tenlsnienli noștri, fără n forța, au 
evoluat lerU>lne..d^
ne îh plus pentru Tiriac, in bună <’!■<- 
poziție de Joc), rozolyîhd eficace sl 
axlexen spectaculos sltuatll uneori di
ficile pe care adversarii le-au creat. 
Deși fără un pnlmares deosebit, frații 
Akbarl s-au dovedit sportivi tenace, 
anărindu-și șansele plita la capăt De 
ftltfeL T. Akbarl nu este la prima In
tllnire cu Nflstase : Intr-un meci dis
putat acum doi an! la Teheran, jucfl- 
torul Iranian a cedat la mare luotfl. 
numai In cinci seturi, cu prelungiri.

Milne are loc (laceplnd de ta ora 
14.45) Jocul de dublu. Componenta 
cuplurilor yn fl anunțata cu o oră 
Înaintea partidei.

Pentru ultimele două IntUnlri (ce 
vor avea loc slmbătă) Ștefan Geor
gescu. căpitanul nojucător al echipei 
române, spunea că ar fl posibil să 
recurgă la una dintre rezerve, pentru 
n-l obișnui cu atmosfera tradiționalei 
competiții în care anul acesta vom 
juca, probabil, din nou unul din rolu
rile prlncloale. (în așteptarea Viitoa
rei confruntări, din „Cupa Davls". 
primii noștri echipieri. Tlie Ntatase. 
Ion Tiriac șl Petre Mărmureanu vor ■ 
participa. Tnceplnd de luni, 22 mal. la- 
marele turneu Inte^ntlonal din Fran
ța. de ta „Roland Garros"). "TI - aaiăfc

RĂSPUNS : Tntr-ndevăr, Româ-' 
nla sc pronunță în mod ferm pen
tru o conferință general-europcti- 
nă care să ducă la așezarea rela
țiilor dintre statele continentului 
nostru pe noi baze, care să asigu
re dezvoltarea liberă a colaboră
rii dintre ele în toate domeniile 
de activitate.

Este adevărat că astăzi mal 
toate statele europene se pronun
ță, In principiu, pentru ; această 
conferință șl, după părerea mea, 
există condiții prielnice i: pentru 
ca, într-un, viitor apropiat,’ să se 
treacă la . pregătirea el. Pentru a- 
ceasta osie , necesar, într-adevta, 
să se insă, din domeniul discuțiilor 
generale șl să se întrunească repre
zentanții tuturor statelor pentru a 
discuta șl stabil! împreună ordinea 
de zl, organizarea conferinței, p.'ir- 
tlclpanțll și celelalte măsuri care 
să ducă la ținerea conferinței în 
cel mal scurt timp.

Desigur că în această: direcție 
o Importanță deosebită o are ac- 
W tKT&i’
vollârea relațiilor bl șl mufillale- 
rale, depășirea șl Învingerea anu
mitor neînțelegeri, înlăturarea 
unor seri! de restricții și bariere 
în relațiile economice, tehnlco- 
ștllnțlfice șl culturale ; desigur că 
o Importanță ar avea, de aseme
nea. ratificarea de către Bundes- 
tagul Republicii Federale a Ger
manie! a tratatelor cu Uniunea 
Sovietică șl cu Polonia. _

" . j 0
ÎNTREBARE : In. comuni

tatea europeană am reținui că 
țara dumneavoastră dorește 
sfl albă relații eu Piața co
mună. Ce urmăriți prin aceas
ta și din ce motive ?

RĂSPUNS: Noi pornim de la 
faptul co Piața comună reprezin
tă o realitate șl că este necesar să 
se găsească căile pentru o mal 
bună colaborare între țările din 
Piața comună și celelalte state. în 
acest spirit, România dorește să 
obțină preferințele generalizate, 
adică ridicarea unor reslricții

în programul concursului Prono
sport nr. 21 figurează următoarele 
13 meciuri:

I. România (sel. olimpică) — Da
nemarca (scl. olimpică). Avantajul 
terenului propriu șl tehnica mal 
bună a echipei romăne ar trebui ?ă 
decidă rezultatul 
rea acesteia. în 
sîlc : 1.

n. Dunărea — ----- , ,
Udera xerlel I I®1 poate permite 
să Joace In apărare șl să obțină un 
scor egal. în tur : 2—3. Pronostic: x.

IIL C.I-Il. Pașcani — Metalul 
Buenreștl. Echipa gazdă se află In 
zona retrogradării ei va face tot ce 
este pozlbil ca să clștlge ambele 
puncte. în tur : 0—1. Pronostic : l.

IV. Heciroputcre — CdJ.M. Reșița.
Șl formalin craloveană are o situa
ție grea. In timp ce lidera seriei po
sedă un evantai substantial de 
______ ?.. __ . 2 2. Pronostic : 1.

V. Olimpia Sata Stare — Polileh- 

geraa pe teren propriu, 
au clștlgat un singur meci 
plasare. în tur : 0—5. Pronostic : 1.

VL Atalanta — Milan, Echipa mi
laneză va încerca să riști se ca *ă 
profite do un eventual eșec al Ju- 
ventusului la Florența. In tur : 0—L 
Pronostic : 2.

medului In tavoa- 
tur: 1—2. Propo-

Sportul studențesc.

tie grea. In timp ce lidera seriei pe
lin avântai t

puncte. în tur : 0—1.
r-' ____ _

nlca. Gazdele n-au cunoscut Infrin- 
timlsoreml 

In de-.

VII. Cagliari — Sampdoria. Gaz
dele au Ieșit practic din lupta pen
tru titlu. în tur :'0—0. Pronostic: x.

VIII. Catanzaro — Verona. Meri 
între două echipe amenințate cu re
trogradarea. în tur : 0—0. Pronos
tic : x. 1.

IX. Florentina — Juventus. Dacă^ 
derbiul etapei va fl clștlgat de Ju
ventus. atunci aceasta se poate con
sidera campioană Totuși. Florentina 
cedează foarte greu pa teren pro
priu. în tur : 0—1. Pronostic: x, 1.

X. Inter — Montov*. Echipa oas
pete face o ultimă tentativă do a 
etapa de retrogradare. In timp ce 
Inter e cu. glndul la finala ..Cupei 
campionilor europeni".. în tur : 9—1. 
Pronostic : x. 1.

XI. Lanerossl — Varese. Oaspeții 
stnt de pe acum In liga secundă iar 
echipei gazdă Ii e suficient un punct 
spțe a stana de grijile retrogradării 
în tur : 0—0. Pronostic : x.

XIL Napoli — Bologna. Med fără 
Importanta pentru clasament în 
tur : 2—2. Pronostic : x.

' XIII. Torino — Roma. Gazdele 
vor lupta pentru două puncte, w 
teptfnd .ca ceatalta echipă torineză 
Juventus, să piardă la Florența, ro
tași. A.C. Roma Joacă bine In de
plasare si cedează rar ambele punc
te. în lur : 1—3. Pronostic: x. 1.

amestec din afară.

ÎNTREBARE : In final, a- 
ceastă întrebare domnule 
președinte: In ultimul timp 
s-a uorbit mult în Occident 
despre o nouă politică cultu
rală In România. Ani reținut 
dintr-o cuvlnlare a dumnea
voastră efi vreți sa vă apărați 
poporul împotriva influențelor 
dăunătoare din afară. Puteți 
să ne carplicdți principiile a- 
cestel politici ?

RĂSPUNS : Am mal vorbit des
pre faptul cA, se pare, în Oc- 

, cident, unii nu înțeleg că politica 
culturală nouă In România a în
ceput o dată cu trecerea ,1a cop-

' ................. ; că
această politică culturală nouă a 
înregistrat succese remarcabile ■— 
în dezvoltarea în vățămln tulul,
științei, culturii — care au deve
nit un bun al întregului nostru 
popor. Deci nu este vorba acum 
de o poUtlcă noufi, ci de accen
tuarea acestei politici care are 
drept scop ridicarea la un nivel 
superior a învățămlntului, știin
ței, culturii, înarmarea poporului 
nostru cu cele mal noi cuceriri ale 
științei șl culturii 
universale.

Desigur, 
pornind de la faptul . .
lltică conducătoare în România 
esle Partidul Comunist Român — 
așezăm la baza întregii activi lăți 
de educație a oamenilor muncii 
concepția materiallst-dlalectlcă șl 
istorică despre lume.

Ne pronunțăm, fără îndoială, 
împotriva diferitelor acțiuni în
dreptate împotriva intereselor 
maselor populare, care, deși cîte- 
odntă apar sub formă de „cultu
ră" sau „artă", în fond slnt ma- 
nlfcstari retrograde, reacționare, 
primejdioase pentru dezvoltarea 
vieții popoarelor. Mă refer la teo
riile rasiste, la diferite forme de a 
preamări brutalitatea șl de a îm
pinge la ură Intre popoare. Con
siderăm că asemenea activități, 
chiar înfățișate sub formă de ac
tivități -cultural-artistlce, slnt cu 
toiul străina-jde-adevărata^culțușă 
șl orlă. In ăcesț sens, deslgttr că 
ne glndlm și considerăm că avem 
obligația de a nu admite ca In 
România să se propage asemenea 
forme de Influențare negativă a 
oamenilor.

Noi considerăm că arta șl j cul
tura trebuie să servească, Înnobi
lării omului, prieteniei, apropierii, 
să ajute de a avea o Imagine tot 
mal înaltă despre viață, despre 
relațiile între oameni.

Prin aceasta hol considerăm că 
servim nu numai interesele po
porului nostru, dar șl Interesele 
altor popoare, cauza prieteniei șl 
colaborării între diferite națiuni 
ale lumii.

HARRY VAN DEN BERGH : 
Vă mulțumesc mult, domnule 
președinte.

NTCOLAE CEAUȘESCU I
Aș dori să transmit, prin Inter

mediul dumneavoastră, cele mal 
. bune urări de prosperitate șl de 
pace Întregului popor olandez.

•e o nouă politică cultu-

RĂSPUNS: Partidul Comunist 
[ Român Întreține relații largi cu 

toate partidele comuniste șl mun- , 
cltoreștl, cu un maro număr de 
partide socialiste șl soclal-demo- 
crate, cu mișcările de eliberare strulrea societății socialiste;

;națională șl alte partide șl organl- -----*" — ’■ "*
zațli progresiste care se pronunță 
împotriva polltieli imperialiste, co
lonialiste șl neocolonlaUste, pentru 
o politică de colaborare șl de pace, 
în acest spirit, relațiile cu Partidul 
Muncli’ dln Olanda, cu! Partidul So
cialist" Francez, belgian șl cu alte 
partide socialiste și soctal-democra- 
ta din Europa occidentală, dar șl 
din alte continente, se înscriu în 
contextul activității generale la 
chre m-am referit, de dezvoltare 
a relațiilor cu toate partidele șl 
organizațiile care se pronunță pen
tru colaborare, pentru securitate 
în Europa șl în lume, pentru o 
țioiltică de deplină egalitate între 
state. Desigur că avem în vedere 
existența unor deosebiri de păreri 
— clteodată fundamentale — 
asupra unor probleme privind dez
voltarea societății omenești; dar 
jiornim de la faptul că existența 
unor deoseblri de păreri nu trebuie 
să împiedice, ci, dimpotrivă, trebuie 
să ducă la dezvoltarea acestor rela
ții, spre a se găsi căile comune pen
tru dezvoltarea colaborării în pro
blemele de interes general pentru 
toate popoarele, pentru securitatea 
lumlL

ÎNTREBARE : O altă ches
tiune, domnule președinte. 
Poziția dumneavoastră in pro
blema Indochinei a fost întot
deauna clară. Care este a- 

‘^■^BăsW^oeițR!' in'prezentare’ 
‘ cbniexdul ultimelor .eveni
mente ?

RĂSPUNS : România este deose- 
i bit de îngrijorată de măsurile a- 

nunțatc de președintele Statelor 
Unite privind minarea porturilor 
Republicii Democrato Vietnam șl 

; intensificarea bombardamentelor. 
Apreciem că aceste măsuri repre
zintă o nouă escaladare a războlu- 

| lui. Ele slnt, în același timp, în- 
> dreptate [mpol-lva " statelor care . 

întrețin relații cu Republica De
mocrată Vietnam șl, totodată, îm
potriva libertății navigației, ceea 
ce constituie o agravare deosebită 
a . Situației Internaționale, creează 
precedente foarte periculoase pen
tru relațiile dintre state.

Pornind de aici, ne pronunțăm 
cu hotărire pentru încetarea aces
tor rrjăsuri, pentru reluarea trata
tivelor de la Paris șl pentru o so
luție politică care să ducă la re
tragerea totală n trupelor Statelor 
Unite șl ale aiiațllor lor din In
dochina, lăsînd popoarele viet-

naționale șl

ca țară socialistă — 
că forța po-

Dan ILIESCU
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progresului șl civilizației. Aceasta 
dorință fierbinte, care și-a gttalt an 
de an o tot mai-amplă concretizare; 
are un cadra fertil 1 de manifestare 
prin așezarea relaUUor româno-Iugo- 
slave pe temelia trainică a unei rigu
roase respectări a principiilor inde
pendenței ș! suveranității naționale. 
Integrității teritoriale, neamestecului 
In treburile Interne, egalității In 
drepturi șl avantajului reciproc.

Este1 un adevăr Incontestabil că, 
așezate pe acest fundament, rela
țiile de colaborare dintre România 

■ șl Iugoslavia au cunoscut o aseme
nea dezvoltare Incit pot fl apre- 
date eh un adevărat model al rodnl- 
ciei colaborării Intre două tari so
cialiste pe diverse planuri — politic, 
economic, tehnlco-stllnțiflc. cultural. 
Slntetlzlnd intr-un tablou succint 
aceste rezultate, comunlcniul comun 
subliniază că măreața realizare de 
la Porțile do Fler, capacitatea ștlln- 

■țlflcă și tehrdco-organlzatoricâ dove
dită de | specialiștii români șl Iu
goslavi. experiența bogată acumulați 
în ridicarea acestui edificiu — una 
din cele mal mari construcții de acest 
gen din Europa — deschid noi posi
bilități îde conlucrare In domeniul 
energeticii, 'pentru valorificarea In 
continuare a potențialului hidrologic 
al Dunării.

în cursul convorbirilor s-a expri
mat deplina satisfacție a celor două 
părți pentru Înfăptuirea cu succes a 
acordurilor și înțelegerilor convenite 
anterior privind promovarea colabo
rării. Astfel, volumul schimburilor de 
mărfuri in anul 1071 a sporit cu aproa
pe 50 la, sută față'de realizările din 
1970, Iar pentru anul In curs se pre
conizează depășirea volumului pre
văzut pentru 1973. Se adlnce^țe, tot
odată. cooperarea In producție. In 
special în construcția de mașini. In 
chimie, petrochimie, in dotarea In
dustriei alimentare șl In alte ramuri 
industriale. Fără îndolata succesele 
obținute de .popoarele român, șl Iu
goslav In opera do construcție socla-, 
lista.- dinamismul economiilor lor 
oferă In permanență nol șl noi posi
bilități [pentru continua dezvoltare 
a conlucrării reciproc avantajoase. 
Pentru fructificarea acestor posibili
tăți, s-a convenit ca organele compe
tente române șl Iugoslave să elabo
reze noi propuneri concrete In vede
rea promovării in continuare a coope
rării economice.

Manlfestlnd o înaltă preocupare șl 
răspundere față de evoluția vieții 
Internaționale, România șl Iugosla
via se afirma ca factori activi pe 
arena mondială Subliniind. In 
timpul convorbirilor, Importanța 
deosebita a transformărilor profun
de. sociale, politice șl economice 
care au loc In lume, cel doi pre
ședinți au relevat ta forțele socia
lismului, progresului șl păcii dețin 
superioritatea șl se afirmă tot mai 
mult In viața Internațională Acțlo-

grljornrea față persistența unor 
focare da conflict și tensiune, pro- 
nunțlndu-se pentru afirmorea politi
cii de Înțelegere pe calea tratativelor 
șl relovlnd necesitatea Imperioasă a 
participării active a luiuror statelor 

— mari, mijloci! șl mici — la rezolva- 
reo problemelor stringente care preo
cupă In prezent omenirea. România 
șl Iugoslavia — așa cum se subliniata 
șl In comunicatul comun — condam
nă ,cu hotartre noile măsuri ale 
S.U.A. de escaladare a războiului

continentul nostru. EJ au apreciat că 
ratificarea tratatelor rovieto—vesl- 
german șl polono— vest-gennan va 
deschide noi perspective pentru dez
voltarea procesului de destindere din 
Europa, la care România șl Iugosla
via și-au adus o contribuție Impor
tantă. Ambele țări consideră că In 
prezent slnt. create condițiile necesare 
pentru a se trece |b faza pregătirii 
practice. In cadru multilateral, a con
ferinței general-europer.e.

România șl Iugoslavia slnt totodată

r" 1

I

gdalQVl»
In ridic___  __ _
din cele mal mari construcții 
gen din Europa — deschid i

J
i

1

0 pogină ist&mâ ies 
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și colaborare româno-iugoslave
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Împotriva poporului vietnamez, pro- 
nunțlndu-se cu fermitate pentru Înce
tarea nelnllrzlatâ a tuturor acțiunilor 
agresive, pentru reluarea trata
tivelor de la Paris In vederea 
gâslrii unei soluții pașnice, pentru 
retragerea iolalâ a trupelor ameri
cane din Întreaga Indochină. astfel 
ca popoarelo respective să poată de
cide singure, In mod suveran, asu
pra propriilor destine.

Referindu-ae la criza din Orientul 
Apropiat, cele două părți au apre
ciat cu Îngrijorare că perpetuarea 
el or putea aveo consecințe impre
vizibile asupra situației din această 
regiune, precum șl din bazinul Medl- 
leranel șl Balcani. Ele au subliniat 
necesitatea unei angajări mal ample 
pontau găsirea unei soluții pe baza 
rezoluției ConsIlMtil de Securitate 
din noiembrie 1&T7.

Cum era șl firesc, cel <561 pfcgedlnțl 
lîtil tur de orizont nu acordat o mare atenție probleme-

I lor europene, s-ublinlind cu satisfacție
evoluția pozitivă a sltuațlol de pe

nlnd unite, aceste forțe au eapacl- 
taica să zădărnicească pollllca Im
perialistă do agresiune șl dictat, 
pot să determine instaurarea păcii 
și securității. In spiritul convingerii 
nestrămutate câ relațiile fructuoase 
do bună vecinătate reprezintă una 
din premisele progresului șl păcii 
cei doi președinți au dat din nou 
glas hotărirll țărilor lor de a dez
volta. In continuare, relațiile de • 
prietenie șl colaborare cu toate țările 
vecine. Adudndu-ș! o contribuție 
concreta ta colaborarea regionalâ si 
In lume. România șl Iugoslavia — 
așa cum se afirmă șl In comunica
tul "comun — s'nl hoîflrlle să dez
volta in continuam relațiile de 
prietenie cu tonte țările socialiste, 
cu celelalte state ale lumii. Indife
rent do orindulrea lor socială și po
litică, pe baza principiilor coexis
tentei pașnice.

în cadrul lnrguitil tur dc orizont 
asupra situației Internaționale, cal 
doi președinți șl-au manifestat ln-

Interesate șl acționează ca In spațiul 
geografic din care fac parte — regiu
nea Balcanilor.— să se statornicească 
un climat trăirile de bună vecinătate, 
ca Balcanii să se transforme Intr-o 
zonă a pârii șl colaborării, lipsită de 
arme nucleare.

Cele două părți se Intllnesc, de ase
menea, pe aceeași poziție In a li
nia Importanța șl rolul forțelor pro
gresele, al popoarelor tuturor conti
nentelor In lupta pentru Independen
ța națională șl egalitatea In drepturi, 
pentru reducerea decalajelor econo
mice existenta In lume, împotriva 
Imperialismului, colonialismului șl 
neocolonlallsmulul, a politicii de 
apartheid, a oricăror forme de ex
ploatare., /■

întllnlrea șl convorbirile dintre 
tovarășii Nlcolne Ccauțcscu șl lo- 
slp Broz Tlto au prilejuit, de 
asemenea, un schimb de păreri 
asupra relațiilor dintre Partidul 
Comunist Român șl Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, relații to

vărășeștl. profund principiale, factor 
hoiăritor pentru amplificarea cola
borării româno-lugoslave. Ața cum sa 
subliniază In comunicatul rotnun, cu 
ocazia convorbirilor s-a relevat do
rința P.C.R. șl U.C.L de a dezvolta 
In continuare schimbul multilateral 
do păreri și experiență privind con
strucția socialistă șl de a extinde co
laborarea dintre cele două partide, 
exprimlndu-se. In acest scop, holări- 
rea de a multiplica vizitele reciproce 
șl lntllnlrilo intre conducătorii celor 
două partide șl al organizațiilor so- 
clal-polltlce șl de mosă. J

Totodată, In timpul convorbirilor a 
fost constatată Identitatea sau Jmarea 
apropiere a punctelor de vedere ale 
celor două partide șl țări privind 
problemele relațiilor șl colaborării 
dintre partidele comunbsle șl munci
torești ; comunicatul comun ; subli
niază voința celor două partide de a 

. dezvolta relațiile do prietenie șl soli
daritate cu toate celelalte partide 
comuniste șl muncitorești, pel bazo 
marxlsm-Ienlnlsmulul, a respectării 
consecvente a principiilor Indepen
denței, egalități! În drepturi, [Încre
derii reciproce, neamestecului In tre
burile interne, n dreptului fiecărui 
partid de a-șl elabora linia sa poli
tică, corespunzător condițiilor ■: speci
fice din propria țară. Numai pe a- 
ceale baza — așa cum o confirmă ex
periențe — este posibilă edificarea 
unității partidelor comuniste șptnun- 
cRoreș'J egale In drepturi, a forțelor 
mondiale ale socialismului, a Întregu
lui front nntllmperinllst.

Prin semnificația el deosebita, prin 
rezultatele fructuoase și perspecti
vele largi, luminoase ce le deschide 
relațiilor de prietenie șl colaborare 
româno-lugoslave, aceasta Intllnire 
șe Înscrie ca un eveniment remar
cabil, de largă rezonanță internațio
nală.

...I,a Porțile de Fler, dasa mun
citoare din România șl cea din 
Iugoslavia au demonstrat concret, cu 
virtuțile faptei, că, prin muncă eroi
că, prin dlrzenie. printr-o colaborare 
exemplară, nici o stavilă nu erta da 
nelrecut, au dovedit uriașele lor e- 
ne-gll, descătușate In anii socialismu
lui. La Drobeta Turnu-Scverin și la 
Kladovo. cele douâ popoare vecine șl 
prietene, președinții Romflnlel șl 
Iugoslavie! au înălțat un monument 
nepieritor al socialismului, al păcii și 
prieteniei, supremele valori ale pre- 

; zeniuiui șl viitorului omenirii.

i
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® RESURSELE ELIBERATE 
PRIN DEZARMARE 

SA FIE PUSE
IN SLUJBA DEZVOLTĂRII I

: Delegații prezenți la lucrările celei 
de-a; treia Conferințe a Națiunilor 
Unite pentru Comerț șl Dezvoltare — 
U.N.C.T.A.D. — au adoptat, cu majo
ritate de voturi,’ rezoluția cu priviră 
la aspectele economice șl comerciale 
ale dezarmării Documentul relevă. 
Intre altele, că încetarea cursei Înar
mărilor și luarea unor măsuri con
crete In domeniul dezarmării, precum 
îl o reducere considerabilă a cheltu
ielilor militare'vor contribui la pro
gresul economic șl social al tuturor 
țărilor șl vor spori posibilitatea de a 
se acorda un ajutaj- economic supli
mentar țărilor In cura do dezvoltare.

o INSTITUIREA „ZILEI 
MONDIALE A INFORMAȚI 

IILOR IN PROBLEMELE 
DEZVOLTĂRII

A fosl’de asemenea, adoptată o re
zoluție privind Instituirea unei „Ziie 
mondiale a Informațiilor in proble- 
mnie dezvoltării". Inițială de Franța, 
căreta I s-au alăturai. In calitate de 
coautori, România ți alte state. în in
tervenția sa, delegatul român Gheor- 
ghe Dolgu a arătat că rezoluția esle 
de natură să contribuie la o sensibili
zare cresdndă a optate! publice Inter
naționale la problemele dczvoJtâril. 
„Delegația română este cu atlt mal 
bucuroasă nfl se asocieze la acest pro
iect, cu d’t România a fost printre 
coautorii unei rezoluții adoptate de a 
doua Conferință U.N.C.T.A.D., vlzied 
mobilizarea opiniei publico pentru

losip Broz Tito 
va vizita U.R.S.S.

Agențiile T.A.S.S. șl Tanlug anunță 
că," la invitația C.C. al; P.C.U.S. șl a 
Prezidiului Sovietului, Suprem . al 
U.R.S.S.. Ioslp Broz Tito, președintele- 
R. S. F. Iugoslavia. președintele 
U.C.I., va face o vizită ofictală de 
prietenie în -Uniunea Sovietică, 
prima jumătate a lunii Iunie.

.1

ș.

mobilizarea opiniei publico penis 
aprijlnirea activităților desfășura 
do U.N.C.T.A.D.".

a tratatelor cu U.R.S.S. și Polonia
e HAGA. — Guvernul olandez a 

luat cunoștință cu mare satisfacție 
de rezultatul dezbaterilor șl al votu
lui din Bundeslagul vest-german. 
După cum a declarat un purtător de 
cuvint al Ministerului Afacerilor Ex
terne. guvernul olandez apreciază că 
railficarea tratatelor de in Moscova 
șl;-Varșovia reprezintă o contribuție 
Inșportantâ In vederea continuării 
destinderii

© PARIS. — „Ne exprimăm satis
facția că Bundeslagul a dorit sau 
a permis, aproape in unanimitate; 
continuarea politicii,a cărei expresie 
o constituie cele/dmiă tratate șl pe 
care guvernul frarcaz a ousț'nul-o 
in mod consecvent. Nu ne îndoim da 
In; acest fel vor. fi posibile noi pro
grese pe calea destinderii In Eu
ropa", se arată Intr-un comunicat al 
Ministerului Afacerilor Externe.

© DUSSELDORF. — Prezidiul 
P.C. German a dat publldtătlt o de
clarație In care -salută ratificarea 
tratatelor, pas Important In înfăp
tuirea 
state cu orindulrl fioelal-politlce di
ferite. Cele două tratate oferă R.F.G. 
posibilitatea de a colabora rodnic 
di' țările respective' tn diiriieiiilîe e- 
conpmlel ți comerțului, tehnicii, ști
ințe! ți culturii Se pol''de aseme
nea, dezvolta retaiii Intre R.F. a 
Germaniei .ți R.D. Germană, In In
teresul păcii. ’ '

o BRUXELLES. — Guvernul bel-. 
Elan relevă că holărireo Bundesîa-

r, pas- Important In înfăp- 
coexistenței pașnice Intre

gulul R.F.G. are o Importanță deo
sebită, sa subliniază Intr-un comu
nicat dat publicității de Ministerul 
de Externe al Belgiei Ratificarea 
favorizează destinderea ți contribuie 
Ia pregătirea conferinței ‘ gencrai- 
europene pentru problemele securi
tății ți colaborării

e ROMA. — „Votul Bundestagu- 
lui reprezintă o .acțiune politică de 
maro Însemnătate in viața Europei 
de. astăzi, menită să deschidă calea 
spre o colaborare fecundă, bazată pe 
principiile conviețuirii libere ți a 
unor raporturi normale pe continen
tul nostru", se declară la Palazzo 
Farnesina (Ministerul de Externe).

într-o declarație prezentată do 
șeful secției externe a C.C. al P.C.L, 
Sergto Scgre, se subliniază că ratifi
carea „constituie un succes Impor
tant pentru guvernul Brtutdl-Scheel 
șl, în- general pentru forțele păcii 
care, în întreaga Europă, au contri
buit, prin acțiunile și Inițiativele lor, 
la deschiderea unul capitol nou In 
viața’ continentului nostru".

• COPENHAGA. — Ministrul iin- 
nez al afacerilor externe. Knud An
dersen." a declarat că țara sa pri
mește cu mare bucurie rtiren ratifi
cării, exprlmlndu-și convingerea că 
51 Bundesratui se va pronunța fa
vorabil. „Destinderea în Europa n 
Intrat Intr-o nouă etapă", a subli
niat el.

Procesul ratiiiciirii celor două tratate Intră vineri In 
penultima iazO, aceea a dezbaterilor, in a doua lec
tură, din Bundesrat, Camera superioară a parlamentaluJ 
vest-yerman, alcătuită din reprezentanții laenderelor. 
Comisia de politică externă a Bundesratului a hotdrlt 
să recomande acestuia Însușirea hotărîril adoptate de 
Bundestag. Pe de altă parte, Rainer Banei, liderul opo- 
ziției creștln-democrate, care define majoritatea în 
Bundesrat, a declarat efl partidul său nu va ridica obiec
ții în calea ratificării.

In cazul cînd Bundesratul va aproba legile privind 
ratiilcarca, președintele federal Gustav Heinemann Ie 
va semna Ia 23 mai. O dată cu schimbul instrumentelor 
de ratificare, tratatele vor putea intra în vigoare.

Imagini e* cele de mal nas, tnfățlșliul unliățile salgoneze re iri
gi ndu-se jn derută In fața, ofensivei forțelor patriotice, sini tipice pen
tru situația de pe fronturile dc luptă <lln Vietnamul de sud. Ultimele 
telegrame sosite Ia redacție anunță, astfel, că In atona Trang Hang, la

, forțele
aproximativ -10 km vest de Saigon, au avut loc aogajări violente Intre 
forțele F.N.L. si trupele salgoneze. Patrioțll ân bombardat eu rachete 
orașul Trang Bang, provoeind pierderi Inamicului. în zona orașului 
Pleikn, In regiunea Platonrllor înalte, patrloții au aruncat In aer un 
depozit de muniții, Iar Ia Hue un pod, înlrcrupind traficul pe prlncl- 

- pala cale de legătură cu baza de la Da Nang. Numai In perioada
13—16 mai a.c.,- unitățile Frontului Național de Eliberare din provin
cia Kontum au scos din luptă pesto 500 tie inamici șl au distras 11 
avioane. 5 tancuri și blindate, precum și două baterii do -artilerie de 
mare calibru ale’ trupelor salgoneze. Bilanțul pierderilor Înregistrate 
de trupele regimului marionetă de Ia Începutul aciuatei ofensive o 
forțelor patriotice este din cele mal grele, potrivit chiar recunoaște
rilor purtătorilor de cuvint militari saigohezl și americani: peste 25 t©3 
de militari scoși din lupta, numărul celor uciși ridIclndu-se la mal 
bine dc 5 000.
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BoMamente aeme si navale 
ale S.U. A. asupra R. D. &»■

................. Minis- eliberare șl Întregii populații a Vlet- 
teral Afacerilor Externe al R.D. ' namuiul de sud chemarea de a-șl In- 

........"•■■■ ■ tenslfica lupta pentru zădărnicirea 
politicii de' „vletnamtzare" a războiu
lui dus de Ș.UA. fn Vietnam, pentru 
reuniflcnreu patriei In condiții de 
pace șl Independenta

■ . ■ .■ -•

HANOI 18 (Agerpresj.

VÎetnnm 'a dat publicitari o dbcla- 
rotle în care se arată că, la 10 mal, 
ovtațln Statelor Unite a continuat 
raidurile sale asupra R,D. Vietnam, 
bombardind zona dens populate din 
împrejurimile orașelor Haitong șl 
Vlnh, Iar flota a 7-a a S.U.A. a con
tinuat sâ efectueze bombardamente 
do artilerie asupra localităților de 
coastă, prorocind numeroaae .v'cllme 
In'rindul populației clyllq, c11s|țil- 
gînd locuințe și baraje de pe rludle. 
nor&vletnpmezo,-transmite agenția 
V.N.A. Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam- condamnă ener
gic aceflte acte de agresiune și ;cerc 
guvernului S.U.Ă. să înceteze bloca
da șl minarea porturilor ILD.V, ,ș! 
celelaîte acțiuni de război Indreptaia 
împotriva R.D. Vietnam...

■ ■ ’ . t ’ ■ ' j ■■ , - ^.-•7 | M i ' ‘ - .».! 'd

în regiunile eliberate din 
Vietnamul de sud s MITING 
ÎN .MEMORIA LUI HO Șl M1N

Agenția „Eliberarea"-anunță că
J

i

tntr-una din' zonele eliberate din 
Vietnamul de sud a avut ioc. joi, 
un miting consacrat-aniversării a 82 
de ani de la nașterea președintelui 
Ho Șl Mln. Lulnd cuvliitul la ■ mi
ting, Nguyen Huu Tho, președintele 
Prezidiului C.C. al F.N.E., a evocat 
personalitatea marelui conducător al 
poporului vietnamez șl a adresat ■ 
partlcipnnillor la adunare, forțelor de

fi

ANWERI
BRAZZAVILLE 18 (Agerpres). — 

Postul do radio „Vocea revoluției 
congoSczo" a difuzat un comunicat al 
C.C. al Partidului Coneolez ™ Mi” 
dl. In care se arată ca „un grup 
rebeli, In iteunto cu inițiatorul coi 
plotului dta februarie a. c., Ange Dla- 
wara. a Încercat fiii repete evenimen
tele de ta 22 februarie". între complo
tiști și servlclsle dc securitate a avut 
loc o ciocnire arrnată, în cursul că
reia cJernenide rebeie au fost izgo
nite. ■ ■ .

înte-un mesaj adresat munci lorilor, 
JăranHor. Intelectualității, tuturor 
luptătorilor 'pentru' revoluție. C.C. ăl 
Partidului Consolez al Mundi a che
mat la vigilență și. la o s-trin&â co-

armatei naționale congoleze, pentru 
captura pe Ange Dtawara șl pe co 
laboratorii săi.

Convorbiri 
sovieto- egiptene

CAIRO 18 (Agerpres). — în comu
nicatul cu privire la vizita ministru- '■ 
lui apărării al U.R.S.S., mareșalul 
Andrei Greclfto. In Republica Arabă 
Egipt, se arată că In cursul convor
birilor avute cu președintele Anwar 
Sadat și cu Mohamed Sâdok, minis
trul apărării, s-a ftait un schimb 
do păreri in probleme alo întăririi 
și dezvoltării colaborării militară' 
dintre cele două- țări. Părțile, we a- 
rnlă In comunicat, au căzut do acord 
asupra unor măguri practice Îndrep
tate spre Înfăptuirea înțelegerii cu 
privire ia sporirea in continuare a 
potențialului militar al Egiptului, În
țelegere realizată In cursul recentei' 
vizite a.- președintelui Sadat tn 
U.R.S.S.

P,CR., tnfioțlta da Henri Rol-Trn- 
guy, a depus o jerbă de flori la ci
mitirul Ivry. ' la mormintele unor 
luptător! români care au participat la 
Rezistența franceză. Au fost de față 
Jacques Laloe^ primar al municipa
lității Ivry. Augusto Piollno,' pre
ședintele Federației naționale a de- 
portațlloc și intemațllor, numeroși 
ralillanți al P.C.F. și foști comba
tanți Împotriva fascismului.

îh conLinuare. Intre delegația 
P.C.R.. condusă . da tovarășul, Paul 
Niculescu-Mlzll. șl o delegație a 
P.C.F., condusă da tovarășul Ray- ■ 
roond Guyot, din care au făcut parte 
Jean Kanapa și Henrii Rol-Tanguy, 
membri al C.C. al-P.C.F., precum șl 
Roger Tragnan, activist al C.C.' al 
P.C.F., au avut Ioc convorbiri. sî ,

* A.:'X
La plecare, pe aeroportul Oțopeal, 

delegaita a fost condusă de tovarășii 
Manea MAnescu. membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Perma
nent, secretar al C.C. al P.C.R.. MJron 
Consiantineecu. membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. Ghlzela Vasa. șef do se -fi 
ta C.C. al P.C.R., Ion Zalilu. rtfâ- 
' do șef de secție la C.C. al

PARIS. — Corespondentul nostru.
P Dtaconescu, transmite :

Jo! a sosit Ia Paris delegația 
Partidului Comunist Român., con
dusă de tovarășul Paul Nictilaărj- 
MJzJÎ. membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. .'care face 6 vizită tn 
Franța, la invitația Partidului Co
munist Francez.

Din1 delegație fac parte tovarășii 
Constantin Bâbălflu. membru su
pleant al’ Comitetului Executiv al 
C.C. aî P.C.R., prlm-secretar al Co
mitetului județean Dolj al P.C.R., 
Ionel Dlcu. adjunct de șef de secție 
ta C.C. al P.C.R.. și Constantin Po- 
povlcl. adjunct aJ directorului In
stitutului pentru pregătirea cadrelor 
In problemele conducerii eoctal- 
polllice.

Pe aeroportul Le Bourget, oaspe
ții au fost IntlmpInaU de Raymond 
Guyot, membru a! Biroului Politic al 
C.C. ai P.C.F.. Henri Rol-Tanguy, 
membru al C.C. al P.C.F.. activiști 
ai P.C.F.

Au fost, do a.semenea. de fală am- 
bMadorul României la Paris, Con
stantin FUtan, alțl, membri al am
basadei. junct de șef de secție la C

în cursul după-amleril. delegația P.C.H., activiști d« partid.

.

taborarc oi forțele do securitate îi ale 
a 

ți' pe co-

■

Xi’

Comunicat comun algeriano-cubanez
■•-ta-

ALGER 18 (Agerpres). — Ia Alger 
a fast dat publicității comunicatul 
comun algeriano-cubanez privind vi
zita Iul Fidel Castro Ruz șl convor
birile avute cu Houari Boumedlene. 
Cele două părți și-au exprimai ho
tărî rea fermă de a lupta de partea 
f : ' . ' ' . ' . ' ' ’
rea dreptății șl păcii In relațiile In
ternaționale.

Abordind problem® ale situație] din 
Orientul Apropiat.- părțile au afirmat 
dreptul țărilor arabe dc a milita pen
tru redoWndlrca teritoriilor ocupate

de Israel, relevlnd. In context, nece
sitatea asigurării drepturilor legitime 
ale populației palestlnene.

Ambele părți și-au declarat sprijl- 
nul față de lupta de eliberare națio
nală' din Africa șl au constatat cu

■ ■ satisfacție dezvoltarea continuă a
forțelor progresului pentru pramova- Hipici revoluționare n frontului anU- 
ren rlronifitll si .rtirrtl In relațiile In- impcrialtat In America LflUnfi.

A fost reafirmat, totodată, sprijinul 
față de IL D. Vietnam, față de lupta 
dreaptă a forțelor patriotice din pe
ninsula Indochina.

.. * ' 
" i- s-hlf ■"
partid și guvernamentală a Republi
cii Cuba, condusă de Fidel Casțro, 
Ruz, prim-sccretar al. C.C. al P.C, 
din Cuba, primul ministru al Gu
vernului ^Revoluționar al Republldl 
Cuba, aflată In vizită la Sofia, anun
ță agenția B.T.A.

*
- >’ ■ f

SOFIA. 18 (Agerpres). — l-a Sofia 
au început, joi, convorbirile oficiala 
Intre delegația de partid si guverna
mentală a R. P. Bulgaria, condusă 
de Todor Jlvkov, prlm-secretar al 
C.C.‘ al L’.C. Bulgar., președintele,, 
Consiliului de Stat, ri ' delegația d«

O CERINȚĂ CE SE AFIRMĂ TOT MAI LARG

PE DIFERITE MERIDIANE
/I,

ZAIR

S

Apărarea suveranității naționale
o RIO DE JANEIRO

r " ■ f'; ' JX" ? ' . .
^MINISTRUL DE EXTERNE AL BRAZILIEI, MARIO 

■GIBSON BARBOSA, a declarat ci politico externă 
pe care o promovează Brazilia exprimă respingerea 
forței ca mijloc do reglementare a problemelor vioțil ale politicii externe, eâ multiplele aspecte ale acordului 
internaționale. El a arătat că tara sa se pronunță militar dintre Flllpine șl Statele Unlie nu corespund sl-
pentru dezarmare, pentru a grăbi dezvoltarea econo- tuațlei aclualo externe și interne. Șeful diploma- 
mică. pe care a aprectat-o ca e.tentă a păelL , țicj flliplnczo a relevat că în prezent &e duc

în continuare, -Barbosa a arătat că „prin acceleră- .convorbiri cu S.U.A. privind modificarea acestui 
rea progresului. Brazilia urmărește eradicarea celei acord militar, astfel ca el să nu lezeze suveranitatea
nuil rele și mal umilitoare poluări — Înapoierea șl țării. „Situația actuală din lume, n declarat- Carlos
mizeria. Totodată, Brazilia dorește protejarea resur- Romulo. ne oferă numeroase alternative pentru roa
selor sale naturale, prin Întărirea suveranității. Tar Urarea scopurilor naționale șl slntem obligai! să slu-
impotrlva eelora care urmăresc să perpetueze , șl să dlem aceste alternative". Ministrul* flllplnez a reafîr-
aceenlueze pozIlUIe avantajoase de care dlsjpun, all- mal hotărlrea țării sale de a stabili șl dezvolta relații
tudinea Braziliei nu poate fi dccit fermă cu statele" socialiste.

© MANILA
MINISTRUL FTLIPINEZ AL AFACERILOR EX

TERNE, CARLOS ROMULO, a arătat, în cadrul unei șe
dințe a guvernului In care au fost examinate probleme

ril celor două tratate rezidă- tn aceea

Al MIȘCĂRII POPULARE 
.. A REVOLUȚIEI

In Republica Zair domnește, 
In aceste rite; o atmosferă dc 
intense prepdtiri in vederea tmui 
însemnai cDmrlment din istoria 
fdfti .- deschiderea, la 21. mal, a 
primului congres ordinar al 
Mișcării Populare a Revoluției, 
la care vor participa un sir.de 
delegații" străine, printre care si 
o delegație a P.C.R. Conpresul va 
fi precedat de festivitățile de la 
20 mei, orpanirale cu prilejul 

■celei de-a cincea aniversari a 
creării acestui partid, tn cadrul 
pregătirilor pentru congres. In 
localitatea N'Sele, orășel situat 
pe malurile fluviului Zair, au 
începui, miercuri, lucrările unui

„Satisfacție" esta cuvinte; care re
vine ca. un laitmotiv In telegramele 
de presă, comentarii, luări de po
ziție oficiala din cele mal diferite 
țări In legătură cu ratificarea de că
tre Bundestag a tratatelor Republicii 
Federale a Germaniei cu Uniunea 
Sovietică -șl Polonia. Sd reflectă In 

'aceasta sentimentul larg împărtășit 
de opinia publică europeană șl mon
dială că acesi ,act'^9, înscrie ca wi 
Important moment ol proceselor po
zitive care au Ioc pa continentul eu
ropean.

PrLn votul de miercuri din Bundes
tag, prin trecerea, probabil In curaul 
zilei de azi. a legii respective prin 
Bundesrat, undo — după cum s-a a- 
nimțat din înseși sursele opoziției — 
nu se va ridica nici b obiecție, proce
dura de ratificare vn fi încheiată, le- . 
gea urmi ml a fi semnată în ,zllele-ur-’ 
mătoare de președintele R.F.G. Pro
cedura se desfășoară in paralel in 
U.R.S.S. șl Polonia. Astfel, tratatele 
semnale in cursul anului 1070 urmea
ză, in scurt timp, să Intre In vigoare.

Este bine cunoscută aprecierea pozi
tivă caro s-a dat de la început de 
către popoare acestor două tratate, 
încheiate In urma unor îndelungate 
și’ laborioase tratative. Așa cum s-a 
refeunăscut in mod unanim, ele au 
deschis o pagină nouă.In‘relațiile re
ciproce dintre țările semnatare, crelnd 
premise favorabile pentru dezvolta
rea colaborării , lor. însemnătatea 
deosebita a celor două tratata nu 
se limitează insă la aspectul bilate
ral ; elp aduc o importantă contribu
ția In direcția Înlăturării definitive 
a sechelelor celui de-al doilea răz
boi mondial și ale - „războiului rece", 
în normalizarea relațiilor dintre 
statele europene' șl îmbunătățirea, 
climatului general pe continentul' 
nostru și In, lume. De cea rrtal mare 
Însemnătate este faptul că cele două 
tratate, oglindind progresele realiza
te pe linia recunoașterii realităților 
postbelic». incluriv a frontierelor 
existente, proclamă solemn inviolabi
litatea acestora : înscriu princfoiul 
abllneril de Ia folosirea fortel sau a- 
mehlntarea cu forța In relațiile reel- 
nroce șl In problemele vlelll Interna- 
țțpnBle : preconizează soluționarea 
pe căi noîltlce. Drln tratative, a ori
căror diferende Interha’kmale. 
toate acestea, cele două 
înscris la loc de frunte 
făptuirii ceririțelbr unei

ritățl europene, spre care năzuiesc cu 
ardc&fe popoarele continentului.

Acționln-d perseverent pentru pro
movarea destinderii și securității In 
Europa, milltlnd neobosit pentru re
cunoașterea realităților postbelice, 
pentru normalizarea relațiilor dintre 
toate țările europene, inclusiv Intre 
cele două state germane, România 
socialistă a salutat de la în
ceput încheierea celor două tra
tate șl a subliniat in perma
nență necesitatea imperioasă a rati
ficării lor. „Railficarca tratatului so
viete—vest-german și polono—vest-

a-

as
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Prin 
tratate s-au 
pe linia in- 
reate secu-

german — a declarat zilele trecute to
varășul NICOLAE CEAUȘESCU — ar 
reprezenta un pas important pe calea 
Ilclilthlrll reziduurilor celui de-al doi
lea rlzbol 1 mondial, a destinderii șl 
Întăririi păcii".

-Votul de miercuri a încheiat dez
bateri care durează de mai bine de 
do! ani șl jumătate șl care s-au con
cretizat Intr-o confruntare politică p-o 
drept cuvint caracterizata ca „dificilă 
șl acerbă" în sprijinul poziției gu
vernului Brandt-Scheel — care, 
pornind de la Interesele lust lntele.sa » 
ale poporului din R.F.G. șl ale păcii, 
n negociat șl semnat cele două tra
tate — s-au situat ferm forțele pro
gresiste. diferite organizații politice 
si obștești, mișcări sindicale, păturile 
largi ale opiniei, publice, personali
tăți reprezentative ale vieții politice 
și culturale din R.F.G. S-a evaluat 
la un milion numai, numărul ce
tățenilor care prin poliții șl me
saje Individuale s-au adresat d«-

putațllor, pentru ia cere să ____ __ _______ _ _____ __
ratifice tratatele, nomalvorblhd' do câ vor putea astfel intra in vigoare
marile demonstrații"de masă desfă- o scrie de acorduri încheiate.1 cum

sini acordul cvadrip’srtlt in problema 
Berlinului occidental, acordurile ®1 
convențiile încheiate de R.D.G. cu 
R.F.G. șl" cu .Senatul Berlinului oc
cidental. precum șl Tratatul .privitor 
la traficul Intre R.D.G. si R.F.G. — 
primul tratat Internațional, pe bază 
de .egalitate. Intre cele două state 
germane — toate acestea fiind menite , 
să contribuie ta normalizarea șl îm
bunătățirea substanțială a climatului 
îxiliilc european. Se creează, de 
asemenea, premise favorabile pen
tru continuarea discuțiilor și rea
lizarea, unul acord Inire TtD.G. 
®i R.F.G. privitor la stabilirea de 
relații normale Intre cele două' țări.

B* precum șl pentru finalizarea trata- 
g tlvelor,angajate intre R.F.G. si R.S. 
■ Cehoslovacă. — tn această privință 

fiind necesar să se recunoască neva- 
labtllfatea încă de ta început a acor
dului de la MQnchen. Se afirmă- și 

’ mal stăruitor necesitatea primirii
’ celor două state germane In

O.N.U. în urma ratificării cad și ul- 
' tlriiele obiecții care mat erau 

invocate, jde altfel fără nici un 
temei, .pentru tergiversarea con
vocării conferințe! generai-euro- 
peno ; devine, și mal evident că 
sini Întrunite toate premisele pentru 

....- .....u - ,.i a ta pregătirea mul- 
, - t , , . tihîlorală a acestei conferințe cu

categorii care lin de anii '50. nu ajung 
decit cu prețul unor mari dificultăți 
să se adapteze la datelemoi ale poli
ticii Intcmalionale". i|

Votul din Bundestag arată că, 
ptnâ la urmă, chiar și majoritatea- 
covirșltoafo a deputalilor opoziției 
nu n considerat-posibil să se mai îm
potrivească ratificării. Tn acest sens, 
dacă nerallficnfea ar fl însemnat 
„înghețarea" proceselor pozitive, În
toarcerea spre trecutul nefast de 
Imobilism și rigiditate, alimentarea 
tendințelor celor mal retrograde, in
clusiv a tendințelor neonaziste șl re
vanșarde din Republica Federală a 
Germaniei, ratificarea tratatelor so
viete—vest-german șl polono—vest- 
gennan reprezintă o victorie de sea
mă a tendințelor realiste, constructi
ve, a forțelor progresiste din R.F.G. 
șl lotodaU nn eișilg evident al co
existentei pașnice, Înțelegerii șl co
laborării Internaționale.

Implicațiile Imediate ale ratlfieă-

șurate In acest sens; .
Este știut că in pofida acestor preg-.-, 

nante manifestări de voință. ■ repre
zentanți! opoziției du recurs la stă
ruitoare și multiple încercări de a îm
piedica ratificarea. Ziarul „La țibro 

fiunea profundă a acestor 
este ușor de gî 
zifiel, care au j 
legali'

zentențli opoziției du recurs Îs 
rultoare și multiple încercări de 
piedica ratificarea. Ziarul „La ____
Belgique" scria zilele trecute : „Ra- 

maheure , 
rărit : deputati ai opo- 
fost timp de 20 de ani 

legați de o politicii dc Inerție fată de 
Răsărit și care mal ghideze încă in

I ‘ f-'f
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

In prezența lui L Bref- 
nev, A. Kosîghin, N. Pod- 
gOmîi a “S1;07 conducători de 
partid și de stat sovietici, la Moscova 
a avut toc o adunare a pionierilor, cu, 
prilejul împlinirii a 50 de ani de la în
ființarea Orgnnlzațiel de pionieri 
„V. I. Lenln" din Uniunea Sovietică. 
La adunare a participat VirgLUu Ra- 
dullan, președintele Consiliului Na
țional al Pionierilor din România. 
Prin decret al Prezidiului Sovietului 
Suprem, Organizația de pionieri din 
U.R.S.S. a fost decorată eu Ordinul 
„Lenln".

are șl a altor arme de dlstrugera 
invmasă po fundul mărilor și ocea
nelor și In subsolul lor. Potrivit pre
vederilor tratatului, el Intră in vi
goare de la data do 18 mai.

Un acord privind înființarea 
Comisiei mixte guvernamentale 
de cooperare economleă româno- 
peruană "1 _
partea română la Lima de Nl- 
colae M. Nlcolae, ministru se
cretar de stai Ia Ministerul Co
merțului Exterior, iar din partea 
peruană de Mlguel de la Hor 
Valle, mlnLsirul afacerilor ex
terne.

a fost semnat din

seminar. la care participă cadre 
de conducere si activiști oi 

I M.P.R. Seminarul, ce se va tn- 
I cheia, vineri, cu un discurs al 
1 președintelui Mobutu Șese Seko,

DB'LA'TRIMISUL 
NOSTRU SPECIAL

tji. propune să ofere participan- 
țllor potlbilifatea cunoașterii în
deaproape a problemelor care 
urmeaiă să fia dezbătute la 
congres. ....

uMiwraia a acesiei coutormțe cu 
/participarea tuiuror statelor intere
sate. . .

Ca țară. care, prin eforturi stărui
toare,- prin dezvoltarea relațiilor pe 
plan economic, poîlllc, diplomatic și 
pa alte planuri cu toate statale, prin- 
tr-o Intensă șl'rodnică activitate de 
contacte, discuții și' tratative, și-a 
adus in mod stăruitor contribuția ta 
stimularea' dialogului internațional, 
a procesului de normalizare. înțele
gere fi cooperare In Europa. Româ
nia socialistă Iși exprimă satisfacția 
in legătură cu ratificarea tratatelor 
în Bundestag In care vede-o victorie 
a lucidității șl spiritului realist.- Ea 
'are convingerea că ratificarea aces
tor tratate, traducerea Iot cu fermi
tate In viată vor favoriza realizarea 
de noi pași In direcția normalizării 
relațiilor cu si intre cete două state 
germane, no! prnsre.se ale cauzei 
destinderii, securității «1 colaborării 
In Europa si In lume.

Ion FINTINARU

înir-uii discurs rostit în 
pUrlamOUt, nllnls!ru] do externa 
Indian, Swaran Singh, a reafirmat 
dorința guvernului său de a soluțio
na, pe bază convorbirilor bilaterale, 
toate problemele care afectează re
lațiile reciproce cu Pakistanul, In 
scopul asigurării unei păci trainice 
In această regiune a lumii.

Președintele Consiliului 
Revoluționar Suprem al Re
publicii Democratice Soma
lia, Mohamed Sind Barre, ș!-a În
cheiat Joi vizita in R.P. Chineză. La 
aeroport, el a fost condus do Ciu 
En-lal. premierul Consiliului de Stat 
al R.P. Chineze, șl' de alte persoane 
oficiale. în aceeași zi, președintele 
somalez a sosit la Phenian, unde a 
fort Intlmpinat de Klm Ir Sen. șeful 
statului, președintele Cabinetului de 
Miniștri al R.P.D. Coreene.

La Moscova * avut ,oe Opu
nerea, spre păstrare, o iMlrumente- 
lor de ratificare de către statele de
pozitare — U.R.S.S. șl Marea Brita
nic — a Tratatului cu privire la In
terzicerea amplasării armelor nucla-

■ l
ț Presa din capitală subliniară , ■ 
i semnificațiile' deosebita ale ja- ț 
1 ceslei reuniuni a 'reprezentanți-' l 
l lor nafiunli zairere. chemată să ' 
. dezbată și tă ia hotdrlri in pro- 
ț bleme fundamentale ale tării — 
j economice, so-dalc si politice. 
1, „Această mare întrunire na- 
i țlonală a peste 2 (WD de fii oi 

națiunii, reprezehilnd toate pâ- 
) turtle sortaie -- scrie starul 
î „Elîma" — este un prilej pentru 

ul tre P f!ecnre participant de n face eu-
CoRnl V gestii șl propuneri care vor
c-LiHi- i Hejernfina| desigur. în mod ho- 

tărltor viitorul nu numai al 
partidului, ci șl ol întregii na
țiuni”. ■ ■

în toate, lo-caîudțîle au loc 
mari mitinffuri ?i marșuri popu
lare, ample manifestări cultu- 

■ rate. O Impresionanta statuie, 
reprecentind un om uriaș cu o 
torid in mind, a fost ridicată 
simbolic pe malul fluviului Zair.

- Pe soclu este gravată inscripția : . 
„Un cetafean care se dăruiește 

. construcției patriei sale este 
un cetățean llber„.“. Răspunsul 
Ia acest îndemn este concretizat 
in eforturile constructive ale 
celor 21 mlUoane da zalreri.

i „SALONGO" (dragoste de.mun- 
„ , _ _ i cd), devenită deviză națională,
ullV@mUl RopnhliCll Mol” l lfi Bușește acum noi expresii, 

nm,n „ tn*— im i ca 0 nlâriurie a voinței povoru-gUȘG a iOSÎ dizolvat în"r un l lui zairez de a-șl făuri. potrivit
discurs radiodifuzat. Philibert Tsi- i condițiilor, si particularităților 
ranana. președintele Rcp-iblic'.t Mal- ' la!® «Pecifice, o economie înde- 
gnșe. a anunțat că guvernul a fost I pendents.
dizolvat Generalul Gabriel Rama- i Pr°wra.
nnntaoa, cărata I se conferiseră ante- . Viorel POPESCU
rtor depline puteri, a fost însărcinat 1 
cu formarea noului cabinet iruilgaș.

Congresul ziariștilor ce
hoslovaci. Pra^a au avul lM 
lucrările Congresului Centralei Ziariș
tilor din R S. Cehoslovacă. La lu
crări nu fost prezențl secretarul 
neral ai C.C. ai P. C. din C__
.slovacia, Guitav Httsak, șl alțl con
ducători dc partid șl de stat, invitați 
din țară șl oaspeți de jpește hotare. 
Din. partea Uniunii Ziariștilor din 

i Romania a participat Nestor Ignat, 
președintele uniunii.

Senatorul american Geor
ge McGovern 8 607111 «^hu- 
iren embargoului comercial împotriva 
Rhodeslel. „în goană după profituri, 
noi contribuim ta consolidarea pozi
ției morale a regimului ilegal al ra
siștilor albi, care reprezintă o Infimă 
fracțiune a populației din Rhode
sia", a spua eL

o rialii tot mai
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