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Consiliul de . Mi

secretar

bucurie șl speranță umană. Arta scrisului este arta iu

de nădejde al aceleiași unități și solidari de neciln-
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Stimați tovarăși, dreptățită ir.lndrie că prevederile
-acestui program se îndeplinesc cu

Doresc să exprim bucuria mea succes,'că România socialistă ina- 
șl a celorlalți tovarăși din condu- inlenzfl cu pași fermi pe calea so- 

' cerea partidului și statului de, a •'....... .
ne afla astăzi din nou împreună 
cu dumneavoastră, scriitorii, șl, tot
odată, de a folosi acest prilej pen
tru a adresa, în numele Comite
tului Central al,partidului, al Con
siliului de. Stat și al guvernului. • 
al meu personal, particlpanțllor iii 
conferință, tuturor poeților, dra
maturgilor, criticilor, prozatorilor, 
întregii'dbști scriitoricești, un căl
duros salut comunist, (Aplauze pu
ternice).

''■'^Conferința scriitorilor ■ din Repu
blica ' Socialistă România și-a des
fășurat lucrările in condițiile pu
ternicei efervescențe creatoare care 
a cuprins națiunea noastră socia
listă, ale eforturilor eroice pe care 
le depun clasa muncitoare, țără
nimea, Intelectualitatea, Întregul 
popor român pentru realizarea 
grandiosului program de edificare 
a societății .socialiste multllalenir 
dezvoltate, adoptat de Congrest.l 
al Xrtea al Partidului Comunist 
Român. (Vil aplauze).

în cel aproape 4 ;aii care au tre
cut de la precedenta ’ reuniune a 
scriitorilor, in viata sodal-pollUcă 
a patriei noastre ou avut Ioc e- 
venlmente de Importanță naționa
lă. Au fost Înfăptuite? cu supots 
hoțărlrile Congresului al IX-lra, 
care au • marcat o nouă etapă in 
dezvoltarea forțelor de producție. 
In ridicarea nivelului de .dvilizatie 
materială șl spirituală a poporului, 
în această perioadă poporul ro
mân a, trecut cu toate forțele sale 
la înfăptuirea unul nou cincinal, 
ale cărui obiective economlco- 
sociale slnt menite să accelereze 
apropierea României de țările u- 
vnnsate ale lumii, să asigure Inflo- 
rirefi'-multilâterâlă a bazei telînlco- 
matrtjale a socialismului, perfec- 
{lona.dpârtelnțlHor.socialiste de pro-, 
ducție' și a organizării-societății, 
introducerea tot mal fermă In 
viață a principiilor eticii șl echită
ții socialiste. Atiîndu-ne ■ in cel 
de-al doilea an al cincinalului pu
tem afirma cu convingere și în-

3

Miercuri kt amiază, In ®ala micâ 
a Palatului Republicii s-au încheiat 
lucrările Conferinței naționale a 
scriitorilor din Republica Socialistă 
România.

l-a ședința de închidere au luat 
pari» tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil Bodna- 
raș, Manca Măneseu, Gheorghe 
Pană, Iile Verdeț, Maxim Ber- 
glilanu, Gheorghe Cioară, Emil 
Drăgăncseu. Janos Fazeka.®, Petre 
Lupa. Dumitru Popescu, Gheorghe 
Stoica, loslf. Bane, Petre BÎajovicl, 
Mlron Conrianlîneseu. Mihai Daiea,

In prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președintele' 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialisto România, la sediul. C. C. al 
P.C.R. a avari loc o consfătuire de lu- " 
cru in legătură cu modul In care re 
realizează hoîfiririle Congresului al 
X-lca al partidului privind reducerea 
cheltuielilor materiale , de producție 
In construcții șf industrie.

Au Juat pari " 
Bodnâra®. 
Pană, Gheorghi 
Trofln, Iile Va

cercetare șl construcții industriale Iți 
Îndeplinesc sarcinile de plan In do-

. meniul Investițiilor.
în continuare, tovarășul Mihal 

Marinescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, ministru al aprovi
zionării tehnlco-malerialo și contro
lului gospodăririi fondurilor fixe, a fă
cut o Informare despre situația apro- 
vlzionăril tehrilco-materiale și a res
pectării normelor de consum In pro
ducție. .

în cadrai discuțiilor au luat cuvln- 
tul Petre ’ Vernescu. directorul Inșii? 
lutului de'proiectări pentru construe? 
țli — București Constantin Mihfil- 
lescu, directorul Institutului jude
țean de -proieclări-lașl, Gheorghe 
Mnnolescu, directorul Institutului de 
proiectări pentru clilmla anorganică 
ț“_ '", ...... . directo
rul Institutului de proiectări pentru 
construcții do ; mașini. Marius Oră- 
deanu, lnglner-șef de concepție la 
Uzina de utilaj chimic „Grlvlța ro
șie* — București Vaslle Niiu, direc
torul Institutului de studii șl proiec
tări energetice. lăncii Drăgan. direc
torul' Institutului do cercetări meta
lurgice (ICEM), Mircen Georgescu, 
vicepreședinte al Comitetului de Stat 
al Planificării, Ion Mărășescu. vice
președinte al Consiliului popular ju
dețean — Dîmbovița, șl EmanolI Fto-

wsrte tovarășii : Emil 
Anea Mftnescu; Gheorghe 

'ie Rădultscu, Virgil 
------- , __  .'erdeț, Maxim ■ Ber- 
ghlanu, Gheorghe . Cioară, Florian 
Dânălache, Emil Drăgănescu, ’Janos 
Fazekas, Petre Lupu, lorii . Banc, 
Petre Blajovlcl, Vaslle PatUlneț, Ion 
Dincă.-------------------- ’ __

Au participai miniștri, conducători (LRRAN),_ Ion Ffităceanu, 
al organelor economice centrale, ac
ere Ivii comitetelor județene de 
partid șl vicepreședinții consiliilor 
populare județene care se ocupă , de 
probleme economice, directori do cen
trale Industriale, de institute de pro
iectări și cercetări, • de unități de 
construcții, cadre didactice din învă-

■ (toilnlul superior, iriți specialiști. '
La începutul consfătuirii, ’ministrul 

. construcțiilor Industriale, Matei Ghl- 
giu, a prezentat o Informare privind 
modul In care unitățile de proiectare-

rescu. 
nLșiri.
.actual
aplicării In domeniile lor de activi
tate a directivelor Congresului al 
X-lea al Partidului Comunist Român, 
a legilor șl hotăririlor adoptate de 
conducerea de partid șl de stat. El 
au făcui numeroase propuneri pen
tru Îmbunătățirea activității de pro

iectare. cercetare, conatrucțli-montal.
pentru folosirea mai judicioasă a 
mijloacelor materiale, a fondurilor 
fixe șl a utilajelor, a forței de muncă, 
reducerea consumurilor șl a duratei 
de execuție. îmbunătățirea calității 
.lucrărilor, punerea mal rapidă în 
funcțiune a noilor obleetlve In para
metrii proiectați, creșterea eficientei 
JntreaU activități economice. Partid- 
panțll la dezbaterile consfătuirii au 
exprimat hotărirea fermă a colecti
velor lor de a depune toate efortu
rile pentru inffiptulren sarcinilor tra- 
eite de Congresul al X-lqa al Parii-' 
dulia Comunist Român, pentru a In- 
tlmptaa Conferința Națională a parti
dului cu noi succese in îndeplinirea 
prevederilor cincinalului. In activita
tea industrială și de investiții.

în Încheierea lucrărilor consfătui
rii <t luat cuvintul tovarășul -Nicolae 
Ceaușescu.

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU,

:

co-social al țării,' partidul nostru a 
acordat, și acordâ..d-aten'iîfr de cea 
Ihof'nuire Importanță înfloririi ști
inței și culturii, ca parte, compor 
Tienlă, inseparabilă a edificării noii 
societăți, a civilizației socialiste pe 
caro o făurim' pe pămlntul Româ
niei. (Aplauze pu(ernlce). Preocu- ...... —
p!hdu-ne să asigurăm oamenilor ■ reseie generale ale colectTylgJlf, 
m uri cil d viață îmbelșugată, sails- ’ pilnErro Jinutft, moroM 'aleasă, 
■facerea cit mal deplină a necesl- p,ffiîlr-d elevată vtață spirijuală

odată;pentru d așeza noua societal© • 
.viața, noua sa istorie, așa'cum o P® temelia a tot ceea ce a făurit 
■ dorește. în perioada ultimilor ani n^l de-preț mintea omului, geniul ’> 
•au fost aplicate cu consecvență in creator, a cuceririlor științei
viață prevederile . Conferinței Na- celei mal avansate: facem ^totiil 

■țlonale, ale Congresului al X-leă, pentru a dtșch'dc larg accesul ma- 
"privind perfecționarea organizării selor,spre vâlbrtlej®țllilțer-șl eul- 

■■ terii, spre o vlâțff'spirituală cit mal
bogatăr-j-rrt-^trri^^'

"'- Partidul nostru manifestă o gri^, l 
jă deosebită penteu fonnareaȚlzld- 
nomlel morale' superioare.ta ’
steuclorilqr_spcEn&rnului. Ca ex
presie râj acestei pireocup&îC plenara * 
Comitetului Central al Partidului 
Comunlșt Român din 8—3 noiem
brie 1071 a elaborat un program de 
largă perspectivă pentru .ridicarea 
nivelului general de cunoaștere al 
oamenilor, pentru formarea șl edu
carea lor revoluționară în spiritul 
filozofiei Hinterialist-dlolectice și. 
Istorice, al Idealurilor înaintate ale 
socialismului și comunismului, pen
tru făurirea omului celei mal uma
niste societăți — societatea., comu-- 
nlstă.' (Aplauze puternice, prelun- ■ 
glie).

Scopul suprem al Jntregii poli
tici- a partidului' nostru,vobiectivul 
esențial al orindulrii noi este asi? 
■gurareaii"JtmnSsI&n"?Zma‘terialfi„7^^ 
spirituale a poporului’, crearea unul 
înMrgrad’”de‘ civilizație ajvlețfi. ce- 
]or'Ce"fiTuKc^crreailtafea aspira
țiilor de demnitate, libertate șl fe
ricire a omului, irifipriren multila
terală â personalității umane, va
lorificarea sa plenară. îh“ interesai

’(Aplauze puternice).
'Orlnduirea socialistă își propune 

să plămădească un om nou, cu un 
larg orizont de glndire șl Înțele
gere, . capabil să,descifreze. . sensul 
legiloLiOblectlveJde dezvoltările sife. 
c’ale, să participe,; în cunoștință de 

ședințele j Uniunii Scriitorilor, adre
sează secretarului generai al parti
dului.. celorlalți conducători de 
partid și'de stat, calde cuvinte de 
bun «osii și exprimă bucuria mînui- 
torUor condeiului de. a-1 avea din 
r.mi in mlllocul lor pe cor.'.’iic-flto- 
rul:partidului, șl statului, pa. cel • 
mal iubit fiu al poporului nostru, . 
sprijinitorul generos.-permanent, al ; 
celor ce actlvenză In dmpul fertil

■ al creației literare.

ciallsmulul șl comunismului. (A- 
plauze puternicei ”

După cum cunoașteți, toate ho- 
tărlrile care privesc dezvoltarea 

.patriei, întreaga politică internă.șl 
externă a partidului - slht emana
ția-voinței șl Intereselor supreme , .......
"nlepopbrulul, care, liber și stApIn tăților lOr matertale, acționăm lot- 
pe propriul său,destin, ,IșI făurește -

■ dorește. Ia. perioada ultimilor ani

•țlontile, ale Congresului al X-leii, 

"șl conducerii economiei," a întregii 
societăți ; au fost Instituțlonallzate 
In toate-, domeniile de activitate 

■organisme de «inducere colectivă 
— expresie a participării active Ia 
conducerea treburilor țării, la În
treaga creație socială, a tuturor 
.categoriLIor do oameni ai muncii 
de la orașe și sate, fără deosebire 
de . naționalitate, a lărgirii conti
nue a democrației'socialiste In pa- 

{tria noastră Toate acestea au ci
mentat șl mal mult unitatea mot 
ral-politlcă a poporului In jurul 
partidului,' coeziunea societății so
cialiste, trăinicia orindulrii noas- 
.lre. Identificarea deplină a po
porului cu Idealurile socialismului 
se reflectă In dirzenlă energia, 
abnegația și spiritul de sacrificiu 
cu care ci dă viață politicii, parti
dului, prin numea sa neolaisltă 
pentru ridicarea patriei-socialiste 
pe trepte tot mal înalte de pro
gres și „civilizație. (Aplauze pu- 
lernlce, prelungite).

Conferința Națională a partidului,1 
caro va tavea” loc 'lh luna Iulie o 
acestui an. vn face bilanțul r'eziH- 

•-talelor obținute pină acum în a- 
"censtă’dlrecțle si s'a'staloili normă- 

Vsurl jdef.perfecUonnre a conducerii 
îșl 'organizării ‘economie!, a Întregii, 
jvieți sociale, de dezvoltafe ji de- 
^mocrati'el “socialiste.'de îrab’măîă-, 
țlre continuă a renartițlel. cores-, 
punzflțor principiilor, echității, noii- 
noastre orindulrt • ;
"^Pre&upât de progresul economi-

‘ \ i' ‘ .'-T/jr',*)

Slin Dobrescn, Ion lonlță, Vaslle 
Patillnrt, Ion 1’ăta.n. Ion Slttnescu, 
Ștefan Andrei. Ion Dinei, membri , 
ai C.C. al P.C.R.. miniștri, repre
zentanți ai conducerii unor instltu- ’ 
ții centrale șl organizații obștești,. 
conducători al ceîoriallo uniuni de 
creație: alțl oameni de cultură și. 
artă.

Sosirea conducătorilor de partid' 
?1 de stat în sala de ședințe a foat 
salutată cu haâelungl șl putemicșj 
aplauze. • ' ;

în'numele scriitorilor din patria 
noastră. ■ arad. Zahnrla L Sțahcu, pra- (Continuare Sn pag. a IV-a)

it 1 . =- .^. ,‘taj,b;r' v’ ț! 1 '

cauză, la făurirea istoriei, să-șl 
croiască iii 'moi liber șl coiriStient 
propriul său cleștiri. Tipul uman 
nou 'pe 'căre vrem să-1 făurim în 
I.......................

croiască in mod liber și conștient 
propriul său destin. Tipul uman

societatea noastră trebuie să se 
I caracterizeze prin pasiune pentru

munca_,^eaffițuȚe,“ printr-un' înălt 
spirit de răspundere față’ de tete-

-d' elevată viață spirituală 
-Ce"țel'maf înalt, ce misiune mai

(Continuare In pag. a III-a)

al Partidului Comunist Român 
•' . ‘ “ ■' ■ '■ - ’ ' '• i v7 ■; ’kW '■

Moli stimate șl labile tovarășe Nicolae Ceaușeseu, țîel socialiste. Cum, atunci, să nu ne simțim factori
G.. _____ _ - ... _____________ ______

Această scrisoare v-o trimit delegații Ia Conferința yj. ]n conștlînfa aceleiași responsabilități față de des-
națlonală a scriitorilor, Inlrunltl în zilele de 22—24 a
mal 1972 la București pentru a dezbate problemele lor 
profesionale și de obște. La încheierea lucrărilor con-' 
ferințel, primul nostru gind de dragoste șl recunoș
tință se îndreaptă către gloriosul Partid Comunist Ro
mân pe care cu atâta dăruire de sine șl strălucită clor— 
vlziuncf îl conduceți în aeeaklă. cpqeă de prestigioase 
evaluări "țfle'demnității RornânieL ■" " ‘“"“’.'"’l-'??'; - V f- ’ i ■

Adresîndu-ne dumneavoastră personal, ne adresăm 
în același timp tuturor comuniștilor din România, în
tregului nostru popor, a cărui personificare matură ți 
înțeleaptă sîntețl, ca o cumpănă dreaptă între tot ceea 
ce zidim șl visăm să râurim pentru uzi șl pentru pos
teritate. De a fost să vă iuați asupra-vă destinul ță
rii, ne socotim șl noi Ia fel de înnobilați, gala să I»-- 
eem parte egală de sacrificii' șl speranțe cu Bărbatul 
și Patriotul care se cheamă Nleolae Ceaușeseu.

După cum vedeți, vă vorbim de Ia suflet la suflet, 
ca de Ia o fereastră deschisă către altă fereastră des
chisă, prin care străbate aceeași lumină de la începu
turile acestui neam și a eărel revărsare in nesfirșit 
numai viitorime» o va putea cuprinde eu toată îm
plinirea el spre comunism.

Este adevărat că scriitorii din Romania își sej-îu căr
țile în limba română, ca șl-n limba maghiară, șl-n 
limba germană, cile naționalități conlocuitoare sloi, 
dar la.fel de adevărat este ci aparțin cu toții ace
luiași flux rcvoluiionar al vremurilor prezente, siut 
năseuțl șl crescuți în patetica revoluției șî construe-

tlnul României socialiste ? »Ș, ; ,
Drumul scrisului cite pietruit deopotrivă cu durere, 

bucurie șl speranță umană. Arta scrisului este arta Iu
birii aspre, arta continuității unul popor, arta sufle
tului de om care cinstește munca nior săi ca pe singura 
onoare a, condiției umane. Conștâențl de dificultatea 

,'șț măi^lla' artQi, scrlsnlul, orice ;scrîitor ya fi împli
nit ntUheiM einll o frază' Hau un vers‘ol 'itfțâ bza deveni 
un bun moral aJ poporului său, atunci eînd- „plopii 
fără soț* din visul Iul vor trece in visul tuturor.

Sinlem pe deplin incredtoțațl că toate certitudinile 
afirmării șl realizării noastre scriitoricești stau în re
lația Indestructibilă dintre conștiința noastră creatoare 
și.glndirea politică s Partidului Comunist Român. A 
fi scriitor credincios > poporului înseamnă a-1 exprima 
in cărflie noastre în perfect acord eu destinul său 
istoric șl a-I releva lumii cu toate valorile salo spi
rituale. Sintem atât de îndatorai! acestei patrii, pen
tru toate cite istoria ne-a lăsat in plămada ființei noas
tre, pentru tot ce aduce ziua de azi socialistă, incit 
nu aflăm altă măsură eu care s-o slujim decît de
voțiune» fără măsură față de- partid, față de dum
neavoastră personal. Prea mindri de a trăi în același 
timp cu dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușeseu, cău
tăm în cugetai șl fapta dumneavoastră însăși sub
stanța propriei noastre pasiuni creatoare.

CONFERINȚA NAȚIONAfA A SCRIITORILOR 
DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

£

L' i

Tovarășului IOSIP BROZ TITO
Președintele Republicii Socialiste Federative' Iugoslavia, 

Președintele Uniunii Comuniștilor din luposlavia
Dragă tovarășe Tlto,
în numele Comitetului . Central ni Partidului Comunist Român, >sl 

Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al poporului romăn 
șl al meu personal, am deosebita plăcere de a vă adresa, cu prilejul celei 
de-a 80-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere, cele mal călduroa
se felicitări Împreună cu mesajul nostru de profundă prietenie șl stimă 
tovărășească. :

Poporul român cunoaște îndeaproape.șl a urmărit cu sentimente de 
Înaltă prețuire Îndelungata dumneavoastră activitate revoluționară — 
string legată de cele mal importante evenimente ale glorioasei istorii a 
mișcării muncitorești din‘‘Iugoslavia, închinată clasei muncitoare și po
poarelor iugoslave; Idealurilor socialismului și comunismului.

întreaga dumneăvpâștră viață constituie un strălucit exemplu de 
dlrzenle șl hotărî re. In lupta, împotriva-,exploatării șl asupririi, pentru eli
berare națională șl socială, pentru transformarea revoluționară a. socie
tății. Avlnd in frunte pe comuniști, sub conducerea dumneavoastră, po
poarele Iugoslaviei șl-au manifestat din plin eroismul in lupta cu arma 
In mină pentru zdrobirea ocupației fasciste in anii colul dețal doilea 
război mondial, npărindu-șl libertatea-și Independența, ființa lor națio
nală. Victoriile obținute în crearea n'oulul stat iugoslav liber, succesele 
remarcabile dobîndite în făurirea societății noî, socialiste slnt șl vor 
rămtne pentru totdeauna indisolubil legale de numele șl neobosita dum
neavoastră activitate. ' ,

Ca militant eminent ol mișcării comuniste, șl muncitorești lnterna- 
ționaie, dumneavoastră ați adus $1 aduceți o contribuție valoroasă ta cauza 
generală a socialismului, la așezarea relațiilor Intre partidele comuniste 
și intre popoare pe .principiile solidarității internaționale, ale deplinei 
egalități In drepturi, Independenței șl suveranității naționale, stimei șl 
respectului reciproc ■—temelia unității trainice a forțelor revoluționare, 
democratice, progresiste, ahtllmperiallsle — pentru afirmarea ideilor 
păcii. Libertății și colaborării internaționale. ț; ‘

în anirconstrucției socialismului,.relațiile de colaborare multilatera
lă dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, dintre Republica Socialistă România șl Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia, dintre, popoarele noastre, legale prin străvechi relnți! 
de prietenie și bună vecinătate, nu cunoscut o puternică înflorire.’ Confe
rirea recentă a.titlului.de ..Erou al Republicii Socialiste România* și a 
ordinului ..Victoria Socialismului0 reprezintă expresia acestor relații, a 
contribuției dumneavoastră in dezvoltarea șl adinclrea prieteniei frățești 
romfino-lugoslave. a raporturilor cordiale, tovărășești dintre partidele 
noastre, la întărirea colaborării multilaterale dintre cele două state.

Aminllndu-tnl cu multă plăcere de Intîlnlrile-noastre frecvente, de 
convorbirile noastre rodnice. îmi .exprim' convingerea .că relațiile dintre 
Partidul Comunist Român, șl Uniunea Comuniștilor din Iugoslavia, din
tre Republica Socialistă România și Repubjlcn Socialism Federativă Iugo
slavia se vor adinei continuu, corespunzător intereselor popoarelor romăn 
și Iugoslave, ale socialismului’șl păcii In lume.

Vă urci din tontă inima, dragă tovarășe Tlto. sănătate deplină, viață 
îndelungată și.no! succese în Activitatea prodigioasă pe care o desfășțurați. 
pentru înflorirea și propășirea Iugoslaviei' prietene, pentru securitate. În
țelegere și colaborare Internațională, pentru triumful cauzei .socialismului.

‘ Cu sincere'salutări comuniste. .
NICOLAE CEAUȘESCU ■

Prețedlntele Consiliului de Miniștri 
ol Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorgho Maurer. a, primit. miercuri 
după-amkizO. pe ambasadorul Finlan
dei la București, Kaa-lo Velkto Mă-

kelS, în legătură cu plecarea defini
tivă a acestuia din țara noastră.

La primire, care s-a desfășurat In
tr-o atmosferă de cordialitate, ța par
ticipat Vasile Gliga, adjunct al mi- 
inistrulul- afacerilor externe. , 
f? ..i ■•.' J.l’i'uU.'i?.:. <. 1 ■.

Tovarășului ENRICO BERLINGUER
Secretar general al Partidului Comuni.st Italian

Dragă tovarășe Berlinguer,
Am deosebita plăcere de a vă adresa, in numele comuniștilor, al..■■■ ■.■■_>■....■/1.... ■ .... „ ■■■ .■..ii..... .'■>■>.>■>i., ...

tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, precum și 
al meu personal, cele mai calde felicitări și urări de sănătate cu prilejul 
celei, de-a 50-a aniversări a zilei dumneavoastră de naștere.

Membrii partidului nostril, poporul romăn cunosc șl urmăresc 
sentimente profunde de caldă simpatie activitatea dumneavoastră de 
lltant neobosit pentru cauza clasei muncitoare italiene șl a parlkl

—: cu 
. mi
elului 

inain-el comunist, pentru’unitatea tuturor forțelor de stingă In vederea 
IZirii Italiei pe calea progresului, democrației și păcii.

Succesele obținute do Partidul Comunist Italian în recentele alegeri 
au demonstrat încă o dată puternicul său prestigiu și înalta prețuire de 
care se bucură în rindurile a milioane de oameni ol muncii, rolul său 
de forță națională muncitorească șl populară decisivă In lupta împotriva 
reacțlunli, pentru promovarea intereselor fundamentale ale națiunii ita
liene. Desfășurind o activitate internațională neobosită, P. C. Italian 
aduce o contribuție de seamă in refacerea și întărirea unității partidelor 
comuniste și muncitorești pe baza niarxism-lenlnlsmulu! șl internaționa
lismului proletar, a deplinei egalități, a dreptului fiecărui partid de'a-șl 
elabora in mod autonom"întreaga politică, militează șl acționează cu 
consecvență pentru unirea tuturor forțelor an ti Imperialiste.

în cursul anilor, Intre Partidul Comunist Român șl Partidul Comu- 
. nlst Italian s-au dezvoltat și cimentat puternice relații de prietenie șl 

solidaritate Internațlonallstă, In lupta comună împotriva imperialismului 
șl a politicii sale de agresiune, dictat și dominație, pentru vlctorln cauzei 
păcii, democrației. Independenței naționale șl socialismului. Subliniind 
adlnca noastră satisfacție pentru relațiile frățești, de strînsa colaborare 
statornicite Intre Partidul Comunist Român șl Partidul Comunist Italian, 
Inii-exprim convingerea- că aceste' legături se vor dezvolta șl Întări pe 
mal departe, In Interesul ambelor noastre partide șl poccare. al unității 
comuniștilor, de pretutindeni.

Folosesc acest prilej pentru a vă ura, dragă tovarășe Berlinguer. noi 
succese în activitatea ce o desfâșurati ca secretar general al Partidului 
Comunist Italian frățesc, pentru viitorul luminos șl prosperitatea poporu
lui italian .prieten., pentru pace șl socialism.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general 

al Partidului Comunist Romăn
S

a.titlului.de
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I Indiferenței, Hint în siguranță și 

ii așteaptă. Cu toate acestea

Iînsă, nu nare de loc Inutil să 
amintim celor în cauză că ADA- 
SUL nu-1 scutește șl de... grija 
de a beneficia de drepturile 
lor 1

Trei zile din săptâmlnă
— luni, miercuri șl vineri
—- funcționarii oUdilor ele ___ ___________
pensii stau la dispoziția ferite do acelea alo pen-

,-publicului. r“~------ o-*.--.

tranaml» sugestia. Este o 
idee bună : problemele cu 
caro vin delegații itfai dl- 

:Iea , '
ADUNĂRI LeeustR Idee bună nu ko va marea este Inutilă, devreme

pierde pe drumul întrero. co omuL, cu mlita iul, a-
flciul inunieliMl șl sec- nexează— lista hlrtJîlor da
toare). puse (de altminteri, la co

liu șir de delegați din în- lelal te sectoare nu se cere o 
treprinderi (Constanța Gor- 
jan. de ta combinatai poli
grafic „Cam Sdnlall", , „ : WV1 J.t pAJiasiHL»

Elena Stare, da la intre- pentru că delegații din în- 
, prinderea „Energo-utllaJ”, treprinderi trebuie să țină 

Grigore End, da ta I.TJ3. și ceamn de... particularitățile 
alții), care de trei ori pe lzvorito din inițiativa fiecă- 
săplămlnă slnt oaspeți ne- ruț sectar. Altminteri,-dosa- 
llpsițl al rervlcillo" de. pen- nil nu este primit „Pentru 
sil, deci foarte autorizați să o ștampilă sau o semnă- 
apreciezc modul de organ!-’ tară, cava lipsesc Qa unele 

eectoare slnt necesare, la 
altele nu) te întorci cu do
sarul fa Întreprindere șl aș
tepți plnă eînd ofidul de 
pensii ara din nou program 
de lucru cu 'publicul ; stal- 

' tar ta rind orc dn șir. De ce 
nu se pun de acord între 
ele, cele opt sectoare 7" — 
se întreabă, pe drept cu
vin t. delegații.

Pentru inlătararea aces
tor neînțelegeri, care nasc 
controverse Inutile și-laduc 
pe 6011 d tont, pentru ace- 
Iffiji lucru, de mal multe ori 
la oficiu, Jnteîtoculorll noș
tri propuneau ca cererea de 
pensionare și alte ncie, care 
în mod obliga torta nleă- 
tu lese dosarul, să -fio tipi
zate, să ®a tipărească șl aă 
ee vîndă ca șl alta Impri
mate, așa cum de altmin
teri, se pare, au șl existat 
înainte de intrarea' ta vigoa
re a actualul legi a pen
siilor. Aceasta ar înlătura, 
desigur, brice in’.erpretare, 
orice' „Inițiativă locală" ge
neratoare de Încurcături.

Pină la eventaala punere, 
în practică a aceste! suges
tii, credem Insă' că factorii 
responsabili, la nivelul mu
nicipiului, ar toobul să o- 
bllge sectoarele ta o unita
te de vederi. In același timp 
să se ocupe mal Intens de 
informarea ta z! și instrui
rea periodică, atlt a func
ționarilor proprii rit șl a 
delegaților din întreprin
deri. Este pe deplin posibil 
cn șl în această direcție — 
soluționarea cererilor cu
rente, primirea dosarelor 
eta. — să sa înregistreze 
progresele făcute în ce pri
vește rezolvarea In termen 
a dosarelor de pensionare 
(am cercetat teancuri 
tregl de dosaro pentru a ve
dea dacă emiterea deciziilor 
de pensionare se Înscrie în 
termenul atablllt da lege. 
Nici măcar unul nu era In

■Dacă problema-chele a 
activității oficiilor de pen- 
b11 — soluționarea dosarelor 

■ Intr-un termen scurt — 
șl-a găsit rezolvarea, as
pectele critico relatate, care 
țin mal mult de latura or
ganizatorică a acestei acti
vități, alnt cu atît mal ușor 
de înlăturat.

Rădica ȘLIIBAN

IER
publicului. Dau consulta- donărilor, incit o-proșra-
lil juridice, informații, mare separată ne-ar ajuta •
primesc dosare etc. Am și, Pe noL
vizitai dteva oficii din . Interiocutoarea noastră
sectoarele Capitale! pen- nu n pomenit nimic (pro-
tru a vedea dacă aceste babll că uitase)
instituții de targ faterea faptul că doar cu
pentru public j aînt' aece- -«-•«—>-> •------« ■■
Biblie, dacă cetățenii tint 
primiți cum se cuvine. Ce 
am constatat ? Mal !n- 

Itli, o aglomerație do neîn
chipuit, în fața ghlșeelqr.

Contul... indi-1

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ferenței?
V-ațl asigurat la ADAS ? în

trebarea, oriclt or părea de ciu
dat, se adresează, de astadată, 
exclusiv celor— asigurați. Pen
tru că, după cum vom vedea, 
nu puțin! dintre cel ce slnt po
sesori da asigurări de vlațâ șl 
îți achită la termen primele de 
asigurare uită ceea ee pare de 
neuitat: i&ă-șl încaseze dreptu
rile ce 11 se cuvin 1 Unitățile 
ADAS 11 caută de multâ vre
me, dar, întrucît mulțl dintre 
ei și-au schimbat domiciliul, 
nu-1 găsesc. Să recunoaștem, 
situația e foarte... delicată : 
tlmnul trece, soldul conturilor 
neridicate crește, alungind în I 
prezent la circa 2 SCO 0M> Jcl 
Ce-1 drept, banii, vărsațl for- , 
tuli în acest veritabil cont al— I

între 
autobuz
și... purcel !

•«d&f.l

S-a întimplat acum citeva sile 
în ilrgul de vite din municipiul 
I>robeta Tumu-Senerin. 
M. din comuna Izvorul 
cumpărase un purcel î) 
dâtea să plece acari. La 
meni dat Insă, dinlt-o 
tic, purcelul i-a scăpai din bra- | 
(e șl a luat-o la fugă pe Calea 
Tlrgu Jiului, tncerctnd sd-l L 
prindă, IM. s-a pomenii In fata I 
autobuzului 31-MII-776 și... ac
cidentul n-a mai putut fi evi
tat ! Ui prima neatenție, s-a 
adăugat astfel alte, pe care avea 
rd o plăteatcă insă cu viața. 
Este prețul tragic al fracțiunii 
de secundă în care IM. a scăpat 
din vedere cd strada nu putea 
fi traversată la intîmplare.

I s-a găsit 
diagnosticul

Lipsind nemotlvnt de- la ser
viciu clteva zile, Ioslf Zală, din 
comuna Gura Văii (Bacău), sa
lariat la I.C.M. Brașov, șantie
rul Sînzlenl, s-a glixilt să-și 
găsească o acoperire. A făcut 
o vhltă la policlinica din mu
nicipiul Gh. Gbeorahlu-Dei. sl, 

cpronllnd de ' neotterlțln"’ Unul 
. nrfedlc, a Intrat in posesia" unui 

certificat medical In alb. Tot 
așa, la cabinetul medical ni U- 
zltiel de petrol din Borzeștl, a 
făcut nbol rost de o parafă. îi 
ma! trebuia acum... un diag
nostic cit mal „convingător" pe 
certificatul respectiv. A găsit o 
școlăriță, care, neobișnuită cu
termenii medicali, a scris oe
hîrlle „sinozltă", In loc de si- 
n'.izJtA Epilogul aeealel greșeli 
nu e greu de ghicit Acum I. Z. 
se afla', din nou„. în concediu. 
Tot pe baza unui „certificat", 
dar cu diagnostic autentic.

Ioana J
Bird! j 

se pre- 
un mo- 
neaten-

La sectorul 0. la orele 12-30 
aproape o sută do, -cetă
țeni — perislonarl ?! de
legați al Întreprinderilor 
venlți eă depună dosare 
de pensionare — aștep
tau deschiderea ghișee'or. 
(Pentru unii așteptarea 
fusese puțin plăcută, Alois 
■Wagner, pensionar, no 
epunen că un furie’, fanar, 
aflat In hol, l-a poftit, pe 
el șl pe alții venlU mal 
devreme, eă aștepte în 
picioare, pe stradă, deși 
pe culoarul serviciului de 
pensii sini de&tula bănci).

Tot corn atîțla sollcl- 
tanțl se aflau în fața uși
lor oficiului de pensii din 
sectorul 7. Și’ Intr-un kw 
ți Intr-altul, era disputat 
dreptul la o anumită prio
ritate : pensionarii 11 în
vinuiau pe delegații în
treprinderilor pentru fap
tul că lan prea mult din 
timpul consilierilor ju
ridici, In dauna lor. Iar 
delegații se scuzau afir- 
mind că șl el tot pentru 
Interesele unor pensionari 
se aflau acolo I

•La sectorul 7 situația 
era ceva mal complicată : 
un singur consilier tre
buia eă facă față, alter
nativ, numeroaselor și di
verselor solicitări adresate, 
atlt do delegați, rit șl de 
public.

— Nu pricen de ce 
se fixează ore șl zile 
parate pentru cteto 
treprinderiloc ? — 
prima nedumerirea Gică 
Smeu, Inspector In servi
ciul personal al întroprin- 
leg supărarea colul eăre'-ri 
așteaptă riadul după mine 
pentru o simplă Informa
ție sau pentru a depune o 
cerere oarecare. Vin,, de 
calo mai multe ori, cu o 
mulțime de dosare. Exa
minarea lor amănunțită, 
de către consllteruJ juri
dic, durează mult Soluția 
ar fi desigur programa
rea «eparâtă a delegaților 
din’ întreprinderi.

— Dp ce nu 1 Este per
fect posibil, răspunde oa
recum- Burprinsă de sim- 
plilaîca soluției' seta ofi
ciului de afllRurări eoalnto 
Si pensii din boc torul 
Lulza lonescu, căreia j

iu—

nu 
se- 

itru delegații ta- 
■ UI ex-

și pe noL
- Interlocutoarea noastră
babll că uitase) despre 
’’. 2 _ ‘$ trei
săptămlnl în urmă, tntr-o 
ședință de lucru cu șefii 
de oft dl din sectoare, fit? 
stabilise ca o zi pe sftptft- 
minfi să fio consacrată de- 
legațllor din întreprinderi 

i " ‘ ’ '' î

asemenea confirmare). Deci, 
atlt do simple teoretic, prac
tic lucrurile m complică.

zare a activității acestora.

!

K V

De 55 de cnl pasionat pescar 
«portic, pensionarul Mihaly Ște
fan din Tg.' Mures a dobind.it, cu 
timpul» o ederâratd măiestrie in 
confecționarea,, muștelor artifi
ciala. Stă dovadă impresionanta 
colecție realizată de el — 12 559 
de exemplare in cele mal dife
rite modele si culori 1 Creator 
al unor tipuri fantasists de 
muscullte (nu mai puțin ademe
nitoare Insă pentru păstrăvi fl 
lipani). M.S. șl-a transformat 
casa intr-o adevărată scoală a 
pescarilor amatori care învață 
aici să-fi realizeze singuri mo
meli artificiale.

I-ațiîntîlnit?
In luna noiembrie 1071. loan 

iVârătlceanu, de me&e'rie Blidar 
BUflăior (născut In comuna Slo
bozia —. Iași, In anul 1037) a 
dispărut, Împreună cu doi co- 

Ipll nl săi (Cirețel, în virata de
5 anL și Ioan-Luercțfa, de 3 
ani), din orașul Turda, strada I Avram laricu nr. 0, șl, cu toate
Investigațiile întreprinse de or
ganele de miliție, plnă în pre
zent, încă nu a putut fl găsit I Ambii copil fuseseră încredin
țați de instanța de judecată 
marnei lor, Estero, care 11 as- 

Iteaptă la adresa fie mal sus. ■ 
Orice relație din. partea celor

• ce l-au Intilnit poate fi utilă 
organelor de miliție pentru a-1

I readuce acasă.

I Vinovății să

I....
!fn. alertă. Z 

edn&tructH 
'•miHn fls fl

I

de pensii

setor, punerii în funcțiune fa timp modulul în care se apMcă tn viata 
și la parametrii proiectați a noilor organizațiilor de partid principiul

dorii '„Lnromet". Eu ,’lnțe-
rlndul după

■ simplă Info

în realitate programul afi
șul este tot cel vechL’ 
Șefii de oficii nu se gră
besc să aplice ncaostă mă
surii menită Bă pună ca
păt disputelor care au loc 
chiar In fața birourilor 
lor I Do ce nu se respecta 
o hotăriro considerata u- 
tllă șl acceptată ca atare 7

— O parte din vină o n- 
vam ții noi, recunoaște 
Marian Demetrescu. șeful 
oficiului de asigurări so
ciale șl pensii al municipiu
lui. In primul rlnd. pen
tru. că nu am fixat un 
termen de punere în practi
că a măsurii pomenile ; In 
al doilea rlnd, pentru că nu 
am controlat dacă propu
nerea făcută se bucură de 
atenția șefilor de oficii din 
sectoare, dacă au luat-o 
în considerație.

Tor. Marian Dcmelrescu 
ne-a Informat, In conti
nuare, despre alte măsuri 
de ordin organizatoric me
nite sA ducâ la evitarea a- 
«lomerafiei de la ghișee". 
In primul rind, va fi ex
tins programul pentru pu
blic, desigur, nu în dauna 
lucrărilor de birou. Deoa
rece foarte mulțl solicl- 
tanțl vin. doar pentru di
ferite relații.' ee' studiază 
posibilitatea permanentiza-: 
Hi ■ unul serviciu de in
forma țlL (Să sperăm că a-

4,

apredazll că șirurile de bo- 
Jldlanțl de ,la ușile aceeior 
servicii s-ar aubțla simțitor 
dacă alcătuirea 'dosarelor 
pentru pensionare a-ar face 
în toate sectoarele, in ace
lași fol. în prezent, lucru
rile stau ca în zicala : „Clte 
bordeie, alilea oblcee". Ceea 
ce e valabil la toate sectoa
rele, la sectorul 0, de pUdă, 
se dovedește nul. Un exem
plu : la adeverința prin care 
se arată că BOlidtanlul nu 
mai primește penale din 
altă parte, acest sector cere, 
ca o precizare in plus, data 
la care | se va desface con
tractul de muncă celui care 
urmează să fie pensionat. 
Această precizare cate Im
posibil do făcut, pentru că 
întreprinderea nu va des
face contractul de muncă 
respectivului Înainte de a- 

ț p?ritla deciziei de pensio
nare, decizie care se-dă in 
urma studierii dosarului, 
care dosar nu este primit, „
fără ®ă se Indice... data 
desfacerii contractului de 
muncă! Alt exemplu: la 
rectorul 7 n apărut pe ușă 
un aviz prin care col Inte
resați slnt înștiințați că do
sarele de pensie nu se mal 
primesc dorit atunci rind 
cel în cauză semnează „cum 
,că a luat cunoștință de con
ținutul dosarului". Confir-

'I

J

In-

In aceste zile, de la un capăt la
altul al tarii, cel pesta două mlHoa- . ____ ___ -h,.-..--— .___ _____ _______________„_____________
no do comuniști. Întreitul ponor. obiective do . Investiții, respectării muncii șl conducerii colective, cum 

»| '^n^orfontate efbrttirilo’bliourliorior
ganizațiilor de bază pentru dezvol
tarea democrației de partid, ca Prin
cipal mlllbe do atragere a activului 
de partid^ a tuturor comuniștilor la 
Îndeplinirea polUleU partidului. Este 
necesar să sc analizeze felul cum ac
tivează birourile organizațiilor de 
bază pentru pregătirea șl desfășura
rea adunărilor de partid, In ce mă
sură 11 se imprimă acestora un spi
rit educativ, de Înaltă scoală a culti
vării trăsăturilor comunisto, modul 
In curo este asigurat controlul Înde
plinirii sarcinilor, al botarirllor de 
partid,, cum se acționează pentru în
lăturarea din munca do partid a 
practldlor forninltata. astfel ca fie—i 

care organizație de bază 
eă fia o pulernlbă prezenta 
In viata colectivului,

Se impune, totodată, ca a- 
dunărlle generale Hă anali
zeze preocupările organiza
țiilor do bază pentru apli
carea în viață a prevederilor 
programului de educație co
munistă adoptat de Plenara 
C.C. ol P.C.R. din noiembrie 
1071. în vederea desfășurării 
unei bogate activități poUU- 
co-ldcolog!ce destinate dez
voltării conștiinței maselor, 
afirmării spiritului do răs- 

..pundere pentru îndatoririle 
Boclale, întăririi disciplinei 
socialisto a muncii, cultivă
rii linei atitudini înaintate 
fata d-o muncă si avutul ob
ștesc, instaurării prelutln- 
unul cUmat potrivnic mani- 

itațîi

contractelor economice, realizării 
ritmice n planului de export

O atenție deosebită să se acorde, 
eu prilejul dezbaterilor, sarcinilor 
subliniate de tovarășul Nieoîae 
Ceausescu la reeenla conferință pe 

„ ___ ____ ____ ________  _____ (ară a Inginerilor șl tehnicienilor, în
de o deosebită însemnătate in viața vederea ridicării ta un nivel supe-
partidultl! ,ș! a țării, Conferința Na- rior a eforturilor organizațiilor de
țJorială a P.C.R. va prilejui o analiză partid din flecare unitate pentru va- 

loriticarea capaeliățll cadrelor tehni- 
co-lngiuereștl. a spiritului creator 
al colectivului. Adunările generale 
să abordeze, totodată, problemele 
puse fa fața unităților economice, a 
organizațiilor de partid cu prilejul 
consfătuirii de fa C.C. al P.C.R. pri
vind reducerea substanțială a chel-

intr-o atmosferă de puternică efer
vescență politică, dă muncă avintată \ 
în toate sectoarele do activitate. In- 
tlmplnă Conferința Națională a parti
dului circ, dună cum “este* cunos
cut, va avea loc In a doua Jumătate 
a lunii iulie n.c. Eveniment politic

. ,z___ i_____
partid ului și a țării, Conferința Na-•’ țLM.l^'n!>Dnn
fertilă a vastei munci desfășurata 
de partid șl popor în anii care nu 
trecut de ia precedenta Conferință 
Națională și Congresul a] X-lea al 
P.C.R.. va dezbate multilateral pro
blemele perfecționării în continuare 
a conducerii ri planificării activității 
oconomlco-sodale. dezvoltării demo
crației socfaHste. va determi
na, prin măsurile pe care io 
va adopta, puternice înnoiri 
în toate domenJUe, va impri-, 
ma un ritm șl mai dinamic 
dezvoltării României eocta- 
liste.

în cadrul măsurilor poUU- 
co-orgnrilMtorlce destinata 
pregătirii Conferinței Na
ționale a partidului, evaluării 
șl analizării modulul cum au 
fost Înfăptuite obiectivele 
stabilite do Conferința Na- 
ționaiă din anul 1MT7 șl do 
Congresul al X-lea al P.C.R,. 
un loc deosebit de important 
li ocupă ■ adunările generale 
ale toiiiror comuniștilor sau 
ale activului de partid rare 
vor începe In zilele urmă
toare. Acestea vor fl urmate 
de conferințele extraotdlna 
organizațiilor județeni 
tid care vor dezl 
desfășurată pentru 
BarelnUor rezultate din hotărî- 
r"? N_„___
cembrie lf®7 și nle Congresului al 
•X-lea al P.C.R. privind perfecționa
rea conducerii șl planificării activi
tății economi co-soctale. dezvoltarea 
democrației socialiste șl sistematiza
rea iocalltăUtor rurale sl vor alega 
delegații pentru Conferința Națională.

Adunările generale ale tuturor or
ganizațiilor de bază, programata pen
tru lunile mni-tiunle slnt menite să 
constituie momente de evocare a dru
mului parcurs In ultimii ani de fie
care organizație de partid, să dc- 

.tormlno. pretutindeni o profundă
--V. -

- aceea.-o sarcină-importantă n adu
nărilor de partid, care au loc In 
această perioadă, «ă discute despre 
modul cum acționează în practică 
aceste forme de, conducere colec
tivă, In ce măsură sînt luate în con
siderare șl aplicate în viată părerile 
oamenilor muncii, sâ pună In lu
mină toate aspectele activității comi
tetelor șl consiliilor oamenilor, mun
cit, ale adunărilor generale ale sala- 
riațllor.

Obiectivul principal al adunărilor 
generale ale organizațiilor do partid 

.din unitățile agricole socialiste tre
buie sâ fie analizarea modulul în 
care au fost aduse la îndeplinire ear- 
ctnilo stabilite de partid Ih ultimii 
ani privind Îmbunătățirea organiză
rii. conducerii ei planificării muncit 
în agricultură, Aeasten să reliefeze 
stadiul îndeplinirii programelor na
ționale privind dezvoltarea zooteh
niei. gospodărirea rațională a fondu
lui funciari, șl a apelor, rezultatele 
cu care se înscriu în procesul do 
Îmbunătățire a activității noile 
etrticlurl organizatorice — asociațiile 
Intercooperatlste. sistemul fermelor 
—. efectele pozitive ale perfecționă
rilor aduse întreprinderilor de ma
șini agricole, ale normării si retri
buirii muncii, roadele extinderii a- 
cordulul global etc. Dezbaterea aces
tor probleme va fl cu atlt mal efi
cientă cu cit ya avea loc în slrins& 
legăturii cu sarcinile curente din a- 
gricultură și mobilizarea tuturor efor
turilor pentru executarea la timp șl 
Ia nivel calitativ corespunzător a lu
crărilor agricole, cu obiectivele de 
mare actualitate puse In fata agricul
turii de tovarășul Nicoloe Ceaușeseu 
Ia conferința pe țară a secretarilor 
comitetelor de partid șl primarilor 
de la comune șl la cel de-al doilea 
Congres al li.N.C.A.I'.

Prin întreaga lor desfășurare, adu
nările generale ale organizațiilor da 
partid trebuie 'să ducă Ia ridicarea 
calitativă a activității polliiee și or- 
nanlzatorlee. la perfecționarea stilu
lui șl metodelor muncii de partid în 
conducerea tuturor domeniilor. A- 
ceaata presupune ca discuțiile să s- 
corde o importanță deosebită anali
zării problemelor vieții Interne de 
partid, în Întreaga lor varietate. In 
centrul stenllel eă olea dezbaterea
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Arhitecturâ nouâ în orajdl „Gheorghe Gheorghiu-Doj"

sarcinile actuale ale uMffiiO r«- 
pectlve. a modulul cum sl-au' găsit 
aplicare și au fost traduse în viată 
de colectivul respectiv amplele mă
suri elaborate de partid in perioada 
care a trecu:, pentru ridicarea Pe o 
treaptă calitativ superioară a între
gii activități economice si sociale din 
patria noastră. în acest fiens. fărind 
un bilanț ai bogatelor realizări, adu
nările generale să constituie un pri
lej de perfecționare a muncii orga
nizațiilor de partid, do creștere a 
rolului lor eonducător în toate dome
niile, eă stimuleze energia el lnlțfa- . 
tivelc maselor da oameni al muncii 
de n întlmplna Conferința Națională 
cu noi șl importante succese în în
făptuirea politicii partidului.

în toata organizațiile do partid din 
Industrie șl coMlrucțil, In centrul 
dezbaterilor din adunările generale, 
este necesar eă se situeze probleme
le economice. Accentul principal va 
trebui aă fie pus pe dezbaterea rt 
elaborarea celor mal eficiente mâ- 
Buri. fa fiecare imitate economică, 
pentru asigurarea Îndeplinirii Inte
grale a tuturor Indicatorilor de plan 
șl a angajamentelor pe anul 1972, 
organizarea științificii a producției 
și a muticii în vederea folosirii rațio
nale u capacităților do producție, a 
timpului de lucru, a material prime 
și materialelor, creșterii productivi
tății muncii șl reducerii cheltuielilor 
de producție, ridicării calității produ-

denl a HB
feBlărllor relroHrado, do orice fol. 
călcării principiilor elldi ol cehii 
socialiste.

Ansamblul de probleme de o deo- 
Mbltă complexitate in care se în
scriu actualele adunări generale ale 
tuturor comuniștilor impune necesi
tatea de b 11 se Imprima un puternic 
caracter de lucru, o înaltă exigentă 
partinică. Aceasta presupune ca. re- 
lioflnd succesele, bogata experiență 
ncumulata In ultimi! ani. dezbaterile 
din adunările generale să ee desfă
șoare sub semnul unei puternice 
combativități partinice, s& analizeze 
lucid stările do lucruri, să critice 

„ _ ------,----- deschis, curajos, neajunsurile, orice
sss are 

vai. «mm au,
adoptarea unor măsuri șl soluții 
practice, eficiente, da natură eă 
ducă In îmbunătățirea continuă a 
acUvltățll întregului colectiv. In fe
lul, acesta. ele vor contribui la creș
terea rolului mobilizator In viața co- 
lectlvulul. a organizației do partid 
în Întregul ci. a fiecărui comunist în 
parte. ’ /

Eficienta adunărilor generale este' 
condiționată de orientarea Imprimată

• ■ dej Informările ce vor fi prezentate. 
Acestea trebuie să fie adevărate do
cumenta ule gîndlrii colective, stră
bătute de un Înalt spirit partinic, 
analitic, care să evite abordarea 
constatafivă a problemelor, să aiute 
la Înțelegerea cauzelor unor nealun-- 
isurl, la depistarea celor mal bun® 
căi sl modalități .pentru •» le înlă^ 
tura. De aceea, membrilor comitete
lor do partid, județene, munlclnale. 

Wășaneșll. comunale, al comitetelor 
de partid din întreprinderi, unități! 
agricole socialiste. aeUvLștltor de1 
partid, cadrelor cu munci de răspun
dere le rovine datoria do a ajuta ®l 
a participa la buna organizare si 
desfășurare a adunărilor de partid. 
Ia Întreaga muncă politică si orgara..- 
zatorică în vederea pregătirii Confe
rințe! Naționale a partidului 

Adunările generale ale organizații
lor do partid care se vor desfășura 
în perioada Imediat următoare au. 
totodată, menirea de a desemna de
legații la conferințele județene de 
partid din rtndul cărora vor fi alert 
particlpahțll la Conferința Națională 
a partidului. Aceș'în trebuie să Ee 
comunist! cu o bogată pregătire po
litică șl profesională, cu o vastă ®x-j 
p-eriență in activitatea practică, 
care s-au evidențiat în munca pen
tru aplicarea In viață b politicii 
partidului.

Pregătite temeinic, constituind un 
prilej de profundă analiză, In proble
mele de conținut, a întregii activități, 
stabilind cele mai bune căi pentru 
continua ol perfecționare, actualele 
adunări'de partid vor duce la mobi
lizarea șl mal Intensă a tuturor efor- 

- tarilor comuniștilor, a oamenilor 
muncii, pentru a lniimplna cu rezul
tate exemplare Conferința Naționala 
a partidului.

tulolllor materiala de producțlo in 
Industrie șl construcții. întronarea 
pretutindeni a unul spirit do exi
gență in utilizarea mijloacelor mate
riale șl bănești.

In același timp, trebuie Hă ho aibă 
In vedere faptul că. in ultimii uni. 
pe linia Indicațiilor Conferinței Na
ționale din 1037 șl a Congresului al 
X-lea ni P.C.R.. partidul n luat un 
șir de măsuri care nu creat cadrul 
unei participări tot mal largi. efec
tive. n oamenilor muncit la condu
cerea întreprinderilor, nu dus In o 
amplă dezvoltare a democrației eco
nomice. Au luat ființă. atifel. comi
tetele șl consiliile oamenilor muncii 
au fost Instituțlonollzato adunările

jț,1

coletărie

L&U1 din

i

mecanic, să 
manuale. La

Suceveni }i

__  Intre me
de muncă ale 

!n sensul că îndată

Tndorel OANCEA 
corespondontol „Scinieii*

prăsi tai 
pravilele 
agricole

Rubrica redectota de s
Dumitrii TÎHCOB 
Gîieorqiic David 
ii corespondenții „Scînteîi"

ECONOMII LA PRĂSIT
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Comerțul

raspunda!
Zilele trecute. cadrele sanita

ra din orașul Slatina au Intrai 
- La Liceul Industrial de 

......... ...... 1 din localitate nu mai
puțin de 03 de elevi «-au inte- 
zical în urma consumului de 
alimente alterate. Numai inter- 

. cențla operativă a personalului 
1 sanitar si, Incteotebi, a medicl- 
Ilor luliu Postolaelie sl A lexan- 

dru Teodorcteu, a făcut sd nu 
se înregistreze cazuri mortale. 
toii pacieritH fiind acum In dfa- 

I rd de pericol, Aceasta riu-i na 
I scaii insd pe cel vinovat! sA su- 
I porte consecințele de rigoare.

In ultimul timp a căpătat 
mare oxtlndoro comerțul prin 
colelârîe al UNIVERSALCOOP. 
formă Icssnlcloasă de aprovizio
nare a populației cu o gamă va
riata de mârfurL Intre care și 

V articole de uz casnic, tată dte- 
ț va dintre acesta produse, care 

’ pot fl expediate la domiciliul 
) celor caro le comandă : resou 
l „Rapid ■»* (funcționează cu po- 
; tool, are putere calorică mare) : 
* mașină de tricotat manual „Ra- 
1 cord", cu ajutorul căreia bb pot 
l confecționa diferita articole ds 

îmbrăcăminte : urultoare ma
nuală de cereale ; vase de bu- • 
călărie. în același mod ee pol 
procura. Intre altele, acvatorme 
(diapozitive electrice pentru în
călzit apa, care sa adaptează la 
robinet) : au repress — aparat 
electric pentru preparat cafea 
filtru, șl altele.

Articolele preferate sa pol co
manda prlntr-o simplă carto 
poștală trimisă pa adresa s 
UNIVERSALCOOP. „Comerțul 
prin coletărie" (Sta. Serg. Nutu 
Ion. nr. 8—12. sector fl. Bucu
rești). Plata se fare ia oficiul 
postai o dală cu primirea arti
colului comandat

IPENTKU m©UBĂ LA CULES?
J . ' j . ,V;'- ?'i''•,/? r/p ',j J 1’-. : r';’,

Nivelul recoltei agricole depinde păți de grăbirea lucrărilor de între
ținere a culturilor, dar șl faptul că 
in această direcție este loc pentru 
snnl bine. Să concretlzfinf

fatfl-ne ta cooperativa agricolă 
Munteni. Clmpul freamătă de mun
că. Șaso traotoare prevăzute cu cul
tivatoare erau folosite ta prășitul 
porumbului pe cele 800 hectare. E- 
xlslfi o înțelegere deplină “ 
canizatorl șl formațiile de 
cooperatorilor, în s_ 1 ______
ee se execută prașLta mecanică ea 

1 primăvară, fac® prfișfiul manual pe rind. La 
S.M.A. le-au cooperativa agricolă din Munteni ®0Q 

■ te cooperatori, pe terenurile care le-au 
fost repartizate, lucrau de dimineață 
și plnă seara la prășit. Ca urmare, 
culturile slnt frumos întreținute, 
plantele cresc viguros. Rezultate bune 
au fost obținute șl In coopera
tivele agricole de producție din 
Slobozla-Connchi, Izvoarele, Cuza 
Vodă. Schela, Smtrdan, Matca I, 
ChlraftoL Slolcanl, Șendreni șî al
tele.. ,

Aportul mecanizatorilor la exe
cutarea lucrărilor do întreținere a 
culturilor ar putea fl mal substan
țial. Spunem aceasta deoarece in 
unele locuri cuțitele de ta culti- 
vatoare nu rtrit bine ascuțita și 
de aceea unele buruieni rfimin 
Întregi, so tale fire de porumb, mai' 
alea La întoarcere, fa capetele de 
rind. Neajunsul cel ma! niare este , 
determinat de faptul că munca tne- 
cnrilzatodlor nu este însoțită de un | 
efort din partea cooperatorilor pen
tru oa, după 
Be execute șl 
cooperativele

in măsură din co In ce mal mare da 
activitatea mecanizatorilor, de cali
tatea lucrărilor ' executate de el. Nu 
este departe vremea clnd conducerile 
cooperativelor agricole, spectallsUl din 
aceste unități aqordau cu multă ușu
rința calificativii! „foarte bine" pen
tru lucrtirile do1! pregăilro n terenu
lui și semănat bxccutate de tracto
riști. Calificativul la recepție „foarte 
bine", nu, era urmat, în unele ca- 
zjjri. și ‘do o recoltă foarte buni 
Iată de ee, în ’aceMtă primăvara, 
mecanizatorilor din Ir
fost repartizata anumite suprafețe 
din terenurile cooperativelor agri
cola cultivata cit plante prăsitoare, 
S-a avut In' vedere ca acolo unde 
nu făcut semănatul, tot acolo să lu
creze șl la prftțit. De ăsomonea, s-tt 
realizat o colaborare mal strinsfl 
înlre mecanizatori șl formațiile de 
muncă din cooperativa agricolă. 
Toata acestea nu făcut ril crească 
responsabilitatea. mecanizatorilor 
pentru lucrările iexecutate In coope
rativele agricpic. Din cele 83 OM 
hectare tn&nrnlntate cu porumb, de 
întreprinderile agricole de stat și 
coopsrailvelo agricole din județul 
Galați, piuă pe data de 22 mal eu 
fort prășite mecanizat 13 la sută din 
suprafețe. Do asemenea. In floarca- 
soarelul prima praștia mecanică a 
fost executată ne aproape Întreaga 

, suprafață do 23 231 hectare destinată 
aceste! culturi, tar în unele tocuri 
a început șl prașila u doua.

Numeroasele aspecte de muncă în- 
lilnlte pe ogoarele județului Galați 
arată că mecanizatorii sînt preocu-

Cavadlnejil, de exemplu, unități ca 
peste 1 2'19—1 3tTO ha cultivate cu po
rumb, prima praștia manuală se axe- 
cutase, pină in ziua de 22 mal, pe 
330 șl respectiv 200 ha. Șl la Rogo- 
jenl suprafața prășită mecanic era 
dublă față do cea prășită manual. 
In unele locuri ee urmărește flă se 
fiică economi! de cheltuieli la lucră
rile de întreținere. Or. a "face econo
mie la prășit. înseamnă pagubă da 
recoltă la culta.

Această situație se datoreste ta 
primul rlnd faptului că nu peste tot 
consiliile de conducere au organizat 
judlchw munca cooperatorilor. în al 
doilea rlnd, nu au fost luate măsuri 
care să permită cunoașterea do că
tre brigadieri, șefii de echipă, da 
către toți cooperatorii a obligațiilor 
pa care le au de ta uunănat pină 
la recoltat, agrotehnica ce trebuia 
aplicată pentru a se realiza șl de
păși producția pe fiecare unitate do 
suprafață.

Ne aflăm abia la Începutul lucră
rilor de Întreținere șl corectivele ne
cesare pot fl aduse. Este nevoie ca șl 
cooperatorii să execute fără Intîralere 
prășitui pe rind folosind ta maxi
mum flecare oră, fiecare zi bună de 
lucru. Altfel spus, munca trebuie în
cepută de dimineața șl uă sfîrșească 
o dată eu lăsarea serii. S-a făcut un 
lucru bun că mecanizatorilor la-au 
fast repartizate suprafețe precise, pe 
care 'Să lucreze. Dar nu poate fl lă
sat totul în seama lor.

CLUJ

'. Se extinde rețeaua 
j de alimentație publică

CLUJ (corespondentul „Sdn- 
ItelT. AL1 Mureșan). — In

Piața GăriJ din Cluj s-a deschis 
o nouă șl modernă unitate do 
alimentație publică — restau
rantul „Simplon". El dispune de 
o linie de autoservire cu prepa
rata calde șl reci pentru circa 
3 MO de persoane zilnic. „Slm- 

i pionul" clujean aparține de 
) I.A.P. „Someșul", careta I B-a 
l decernat recent Steagul roșu și

Diploma de Întreprindere frun- 
k tașă pe ramură pentru reallză- 
i rile deosebita obținute In 1071. 
1 Există aid o preocupare permn- 
l nuntă pentru modernizarea șl
; diversificarea rețelei do aUmen-
ț tațle publică. Numai In ultimul
t timp au fost reorganizate, ex-
» tinse șl modernizate 12 unități, 
l printre care roUseria „Oltul” sl 
j reataurantul dietetic. Ele se a-

daugă unor unități binecunoscu
te de clujeni — șl nu numol de 
el — „Huberius" (restaurant cu 
speciile vlnătorcsc), restauran
tul „Transilvania" (cu preparate 
speciile® bucătăriei locale), uni
tățile „Lacto-bar" ry! JLaclo-ve- 
fătarlan" din centrul orașului, 

n prezent, se află In cura de a- 
menajare un 'snack-bar In piața 
..Mihai Viteazul" si o unitate 
„Gospodina" in cartierul „M. 
Grigorescu". Sînt avansate lu
crările de amenajare a com
plexului de alimentație publică 
„Ursus" din Piața Libertății, 
care va dispune do un restau
rant cu autoservire, o braserie, 
terasă ele. Tot In acest an vor 
mal fi date in folosință' la Cluj 
noi șl moderne unități de all- 

5 mentație publică.

dobind.it
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nobilă pol avea slujitorii condeiu
lui decit acelea dc n-ș| pune taletir 
tul- fnrțțglntșihteapTrtrțto Jn «liilba 
făuririi, onbiluLjou-al-eKflriL 
cialismuluL. si comunismului 1 A- 
ceostă cauză măreață pa care slnt 
chemata să o slujească literatura șl 
arta, nu poate sâ nu însuflețească 
pe adevărațli creatori de frumos, 
sensibili ta - Idealurile umanitare 
ale timpului lor.

în perioada care a trecut de la 
reuniunea precedentă a scriitorilor,, 
creația literară a cunoscut un pu
ternic avîntț în acești uni au apărut 
mii dc noi lucrări beletristice reali
zate de scriitorii români șl decel a- 

■ părtinind naționalităților conlocui^ 
toare, dintre care multe de reaifl va
loare artistică. Se ț»ate spune că 
a avut_toL.o adevărată explozie a 
creației llterar-artlstla?. o manlles-" 
tare IteSSffllit de vie, do fecundă, în 
sfera beletristicii, atât a scriitorilor 
cohsacrați, cit șl a generațiilor nsl 
care s-au dedicat scrisului. în acest 
avlnt al creație! literaro se reflec
tă însăși evoluția tumultuoasă a 
vieții noastre sociale, profundele 
transformări înnoitoare produse in 
societate, dinamismul cu care ma
sele populare edifică orinduirea 
socialistă Este demnă de remar
cat apariția unor qpsj

~ eveniment _____
portante din această perloac! 
special împlinirii unul-sfert de veac 
de la eliberarea patriei ți aniver
sării a ^_dăjmi de ta înființarea 
Partidului—Comunist Român — 
forța politică conducătoare a între
gii noastre societăți. (Aplauze pu
ternice).

Partidul șl poporul nostru dau o 
înaltă apreciere activității rodnice 
desfășurate de acest Important de
tașament al Intelectualității noas
tre, devotamentului cu care scriito
rii — români, maghiari, germani și 
de alte naționalități — slujesc idea
lurile luminoase alo socialismului 
în România, militează pentru în
făptuirea ponticii Interne șl ex
terne n partidului, contribuind 
prin scrisul lor, prin operele lor, 
alături de întregul popor, la reali
zarea programului de înflorire 
multilaterală a României socialiste. 
(Aplauze puternice, prelungite).

Stimați tovarăși.

politice |m-
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tențl, dornici de cunoaștere, ctipa- 
biil să'se bucure de frumos și să 
creeze,ei înșiși opere minunata 
Oameni! muncii din țara noastră 
au dovedit că stat în stare să-și a- 
prople adevărurile cele mal com-

Oridne străbate astăzi meleagu
rile patriei poate constata, aș p ițea 
spune, ce minuni a Înfăptuit po- 
poruj nostru prin forța brațelor și 
minții sale In perioada Istorică atit 
de scurtă care a trecut de la elibe
rare. Regiuni altădată înapoiate plicate ale tehnicii șl științelor 
s-au ridicat la o viață socială și 
economică nouă, prosperă ; pretu
tindeni s-au înălțat fabrici și uzi
ne, hidrocentrale și combinata, 
complexe Industriale șl agrare mo
derne, . 1a nivelul tehnicii celei mal 
înalte. Dupil cum știți, chiar zilele 
trecute am Inaugurat unic dintre a- 
ceste' impresionanta creații mate
riale ale epocii socialismului — 
nînreaj hidrocentrală de la Porțile 
de Fler, făurită în .colaborare fră
țească cu popoarele Iugoslaviei. A- 
cesțș adevărat monument industrial, 
inenlt să sporească potențialul e- 
conomic al țării, să asigure ridi
carea gradului de clvIUzație al 
României, este o expresie elocven
tă, cu adevărat grandioasă, a ca
pacității omului de a transforma 
natura ; stăpînlnd apele bătrinului 
Danubiu, muncitorii, specialiștii și 
oamenii do știință au dăruit pa
triei un nou șl uriaș izvor de ener
gie șl lumină, de bunăstare și feri
cire. Iată o întruchipare aevea.a 
măreție! timpurilor noi pe care le 
trăim, a faptelor înălțătoare . pe 

p care le săvlrșesc oamenii muncii, 
eroii epocii construcției socialista !
(VII aplauze).

Se mal întâlnesc, din păcate, pe 
alocuri, printre confrații dumnea
voastră, unii — puțini desigur — 
care cred că redarea acestor fapte, 
a marilor eforturi șăvîrșlte de om 
pentru transformarea naturii șl so
cietății nu constituie surse demne 
de inspirație, nu pot oferi teme 
pentra opere literare elevate și du
rabile. Asemenea scrlțtorl au păre
rea că pot găsi subiecte literare 
moi valoroase in întâmplările mă
runte, banale, ale unor existențe 
consumate la marginea societății, 
în cafenele, în atmosfera vieții de 
bulevard. Este, oare, posibil ca a- 
semenea aspecte de viață; atât de 
puțin semnificative, să aprindă mal 
puternic sctntela imaginației crea-» 
toare, să facă să vibreze mal 
profund sensibilitatea artistului, 
a scriitorului, decît freamătul urma verioic rupta m»»'

v»

1 activități lor care creează vaste o- 
ipoTG qIq civillîSîHel iTioderris în™ 
chlhnte propășirii omului ? Să ne 
gindim. bunăoară, ce energie, cită •, 
pasiune, ce acta de „orolsm. șl ce 
•jertfe au cerut înfringerda cerbiciei * 
naturii la Portlle de* Fler.’'domo- ‘ 
llrea forței a milioane șl milioane î 
de metri cubl de tapă I De-a'lungul „

După cum am fost Informat, con-
■ ferlnța dumneavoastră a dezbătut 

‘r,‘' pe larg atât rezultatele1 bune cit și 
minusurile creației Utoraro din ul
timii ani, acordînd o atenție deo
sebită ideilor fundamentale care 
trebuie să călăuzească literatura' 
noastră socialistă închinată educa
ției maselor, făuririi omului nou. 
Consider demnă de apreciat do- 

Î rin ța scriitorilor, exprimată In ca
drul discuțiilor din conferință, de 
a făuri o literatură izvorltă din 
reailtătllo^^HpăStre ^ijGtuale, de a 
duRjlbui prin operele lor la mer- 

!' sul iiiintife tfl socTetății pe care o 
gaiBaiTn7~E~înfiIptuirea programu- 
IlîrSeneral de propășire materială 
șl spirituală a României’. Aceasta 
corespunde* cerințelor poporului 
nostru, ale societății socialiste, sar- 

' clnllor dc înaltă răspundere pe 
care Partidul Comunist Român le 1 
pune In fața scriitorilor. Șl nu mă --------- — ......... ......... ...............
îndoiesc că scriitorii, așa cum s-au gînd nenumărate vicisitudini, con 
angajat Iri conferință, vor răspun
de cu demnitate acestei misiuni 
nobilei (Aplauze îndelungate).

Șint bine cunoscute exigențele

anilor de muncă încordată, pe acest 
șantier s-au petrecut nenumărate 
întâmplări dintre cele mal zgudui
toare și emoționante — acolo au 
muncit pesto 10 000 de muncitori 
români —.nu crescut șl s-au călit 
oameni — s-au înfăptuit visuri șl 
idealuri nutrite de unii încă din 
copilărie. Șl cîțl n-au visat șl vi
sează încă să 'lucreze la asemenea 
realizări, unice în felul lor în isto
rie ! Acolo s-au înfiripat Iubiri, șl 
acestea mult mal trainice, mult 
mal pasionate decît cele ce se în
firipă pe bulevarde. (VII aplauze). 
Acolo s-au clădit cămine șl. oișa 

*■ cum se întâmplă în viață, s-au 
născut, au murit oameni. Tnfrîn-

alnt bine cunoscute exigențele 
partidului ri statalul nostru față do ti

men tele Congreselor ni IX-lea și al 8 
X-lea, in nenumăratele întâlniri pe [î 
care le-am avut eu membrii unîu- 

, nil dumneavoastră, am subliniat 
permanent că tara noastră, socie
tatea. au nevoie de opere literare 
militante, cu un profund conținut 

- reVBțîjțlohâr, _cffțe tSTfbhtribule, la 
(marea epopee a cdtâicărijlurnlljiol

în Romftola.:<.ctojȘupta_ri_niuii- 
ca eroică a poporului, bucuriile șl 

; n^SlurtI&~~s^?Hffțcle~șr~~^surile
sale, sa insufiețeascu miiiranefo-r!?1

creația llterar-artistlcă. în docu- ! pinul — șl

structoril au biruit încheind un 
nou capitol de viață cu sentimen
tul datoriei împlinite. t •

Prin descrierea unor asemenea 
rea|Uă.țl. literata

; _j'forl jTo?y!BTO!Tir«ocîtJ!5^' «fi
dea'gIHS"n8tuIrițelor îofărzBtoare 
spre.o. viața llbenVdemnfi-gl-rierl- 
dtă. (Aplauze puternice).
' Cit de plastic șl de emoțio
nant exprima acest deziderat, încă 
cu aproape un secol In urmă, ma
rele nostru poet Mihail Emlnescu, 
cu acea forță vizionară caro Ii era 
caracteristică : „Credem că nici o 
literatură puternică, sănătoasă, 
capabilă să determine spiritul unui 
popor, nu poate exista decit de- 

j| terminată ca însăși, Ia rindul el, 
l de spiritul acelui popor, întemeiată 

adică pe baza largă a geniului na- 
r (ionul... Fără Îndoială, există ta- 
1 lente Individuale, dar ele trebuie 
I să Intre cu rădăcinile .In pămlntul, 
’ In modul de a fi al poporului lor, 

pentru a produce ceva permanent". 
Dacă ar trăi acum Emlnescu, crid 
că acerată frază ar putea figura 
In programul partidului nostru. 
(Aplauze puternice, prelungite», 
într-adeyfir, nu . poate exista do
rință mai nobilă a’unul artist decit 
aceea de a fie face exponentul spi
ritului poporului In mijlocul că
ruia s-a născut șl, totodată, 'le a 
contribui prin talentul șl fantezia 
sa, prin munca sa creatoare, la 
înălțarea acestui spirit, la bună
starea șl fericirea națiunii sale. Cu 
atit mai Imperioasă și mal, actuală 
este această cerință astăzi. în epo
ca celei mal fecunde afirmări a 
spiritului creator al poporului n»- 
mân. a celei mai grandioase desfă
șurări a energiei șl geniului său In 
opera de transformare revoluțio
nară a societății, de propășire eco
nom Ico-soclală a patriei, de edifi
care a noii civilizații socialiste si 
comuniste pe pămlntul României. 
(Aplauze puternice).

VpșăsJ. — îl poate stimula și măi 
mult voința șl fortn de creație. Toc
mai la aceasta se referea șl cu
noscutul critic George Căllnescu 
cînd adresa scriitorului romăn vi
brantul îndemn : „Trăiește pe pă- 
mlnt în cetatea ta. cu oamenii vre
mii tale, acesta este singurul chip 
ca milne să fll al tuturor cetăților. 
Surprinde, esența prezentului, sin
gura prin care vei depăși ziua de 
astăzi șl curiozitatea blazată a cl- 
torva esteți”. Cred că sintcțl de 
neord cu aceasta, tovarăși- (Aplau
ze puternice). VlfiJa.

nostru'es acel izvor dă-

modeme ; cum' sa poate concepe că 
el nu ar fl In stare să înțeleagă o- 
perele de artă In care so vorbește 
despre viața șl munca lor, în care 
slnt reflectata glodurile șl senti
mentale lor ? Cum se poate presu
pune că poporul care a creat „Mio
rița". minunatele noastre doine, ba
lade și basme populare, care a fău
rit comoara artistică plină de neste
mate a folclorului român, ce stâr
nește admirație în întreaga lume, 
să nu poală înțelege versurile șl 
proza scriitorilor să! de astăzi ? 
Este oare posibil de conceput acest 
lucru, tovarăși;?' Fără nici o îndo
ială că nu. cu excepția acelora care 
nu au nimic comun cu viața șl 
preocupările poporului nostru. (Vil 
aplauze).

Incontestabil, realitatea pe care 
o trăim nu este în întregime colo
rată In roz. înfăptuim o operă 
revoluționară fără precedent, trans
formăm din temelii societatea,'’ 
creăm oi bază economică1 nouă, o 
suprastructură nouă. Asemenea 
operă nu se poate înfăptui fără 
greutăți, fără [lipsuri șl greșeli, el 
înfruntând Impedimentele de, tot 
felul, soluțlontnd probleme dintre 
cele mal dificile și mal complexe. 
Nu vreau în nici un caz să se 
înțeleagă că la noi nu există lip- 
suri ■ flirnpotrivfi socotim nccos'ir 
să facem totul pentru a lichida 
lipsurile, pentru ca acestea să fie 
cît mai puține, nslgurind astfel 
mersul înainte într-un ritm cît mal 
rapid al construcției noastre, in 
toate domeniile de activitate. Toc
mai lupta cu greutățile, concen
trarea energiilor pentru Infringe-: 
rea lor, depășirea permanentă a 
dificultăților și neajunsurilor dau 
măreție acestei opere, pun în evi
dență eroismul clnse! muncitoa
re, al țărănimii, al Intelectuali
tății, al tuturor celor care o înfăp
tuiesc cu trudă șl pasiune. Partidul^ 
nostru cheamă scriitorii — croni
cari al acestor timpuri — șăjnfft- 
țișeze In*.iSba'rerldIc luptaJ»P?ru-._ 

diclle peste" care.țrecem, să critice 
lipsurile, neajunsurile, greșelile, 
să înfiereze elementele^ vechiului, 
tot ceea ce se opune torentului vie- 
ții hbh Dar, Jh aceiași tâmpi scrii- . 
lorir'irebule să vadă limpede for
țele noului,^să surprindă energia 
Ifăpoîuoasă cu care el se afirmă In 
viață, să contureze marile realizări 
înfăptuite prin abnegația milioane
lor de oameni al muncii, să redea 
tendința dezvoltării ireversibile a 
societății spre culmile înalte ale 
socialismului si comunismului. 
(Aplauze puternice).

Cel care se împiedică de cioturi, 
de resturi ale lumii vechi și 
mai este in stare să cuprindă ori
zonturile no! ale vieții soelale nu 
poate comunica viitorului „esența 
prezentului", la care se referea 
George Căllnescu. Doar este firesc, 
catântr-o pădure să existe și uscă
turi I în procesul transformării re
voluționare a;soelolflții Ies inevita
bil la iveală șl purtătorii mentali
tăților anacronice, al Individualis
mului mlc-burghez, al spiritului de 
căpătuială, chiar șl elemente cu 
comportări antisociale. Dar rolul 
de conducător și organizator al 
partidului șl statului socialist con
stă tocmai în a feri organismul să
nătos al societății de aceste in
fluențe nocive, In a curăța pădurea 
de uscături, pentru a-I permite să 
crească nestingherită, viguroasă. 
Noi dorim, o literatură care să In- 
fățjșrâe--vlațn în toată complexi
tatea el, cu toate frămîniffrile^ și 
cdntinafețr^jâ.-Jli^nîCM^l££aJg~ 
gibfTUTnfre vechi șl nbu, o lltera- 
tiiră'șr^ăriOli'f^ă’TlGntrtbllIU-ln

mod suveran la viața politică a 
lumii, la soluționarea marilor pro
bleme care frămintă omenirea.

Artiștii adevărațl,. Indiferent de; 
timpurile în care au trăit, s-au si
tuat întotdeauna de partea forțelor 
avansate, progresiste, nu militat 
pentru aspirațiile de dreptate șl 
libertate iile, popoarelor, pentru o 
viață mal bună, pentru fericirea o- 
mulul. Slujitorilor condeiului din 
țara noastră de ..revine astăzi înda
torirea de a-șî aduce contribuția la 
triumful Idealurilor de progres 
social; do; libertate și, indepen
dență naționâifi ale tiituror popoa
relor,-la victoria luptei forțelor de
mocratice^ anti Imperialiste din In-’ 
freaga lume,’ lâ cauza 
șl colaborări! intre 
globului. (Aplauze 
lungile).

Scriitorii trebuie

([hotărire împotriva ___ __ ..
' erurL-agucconice Jn vlatF^ritonv 
PftEțuta.... 1 mpotrlva exploatării; a„ 

I nedreptațfior SocIăTc, a oncăror' 
ț forme deTstlfijngHHr^I asuprire . a 
Itejtearelor. în condițiile marilor

prieteniei 
.toate națiunile 
puternice, prț-

sâ se ridice eu
Stărilor de lu-

ponoare lor. în condițiile marilor 
mișcări §1 schimbări revoluționare 
ale lumii do az] este firesc ca șl 
literatura să manifeste dorința de 
Ihovare, căutări,' preocuparea .de' a 
exprima mal convingător noile

s ale
comunismului.

nu

concep;

'j zi}bllă'~Ih ___
I șjjple anl’Tn urm.'tala una din Intâl- 
»nîrTie pe' care le-am avut cu scri
itorii Exact în mai 11)05.

SInt unii poeți șl prozatori care 
se consideră nelnțeleșl, afirmind 
că operele pe care le scriu el sînt 
așa de deosebite Incit nu pot fl în
țelese de semenii, lor, că ele slnt 
destinate unei elite de esteți și că 
gehlui lor, neluat în seamă, de con
temporani, va fl-recunoscut, cu si
guranță, de posteritate. Realitatea 

’ se pare însă că Ii dezminte mereu, 
și II va dezminți și .In. vlltor.\Nu_gl, 
sînt ngînțeleșl, d s-ar putea spune. 

■Efi’:e! nu
J nu în țel eg căi poporul și-a ales o 

cale nouă și. că” trebuie» să se an- ’ 
treneze cu întreaga lor forță în 
viața nouă a poporului, nu înțeleg 
preocupările, aspirațiile oamenilor ■ 
muncii dc astăzi. Rupîndu-se de 
existența noastră socială în conti
nuă mișcare și.transformare, auto- 
lzollndu-se, el dQvln, do fapt, pri
zonierii propriei'; lor Imaginații 
bolnăvicioase, care nu ponte da 
naștere decit unei literaturi ste
rile, lipsite de vlagă, de. forță emo
țională. dc audiență la marele pu
blic, care nu servește omului, bu
năstării. fericirii șl înălțării lui 
spirituale.

Morii scriitori români șl al altor 
nații au creat întotdeauna pentru 
popor, fără teama că nu vor fl în
țeleși. Cu atât mal Imperios este ca

frmfttfea valorilor rn’oraiVî noi, n 
umanismului

’ lor r
(ApIatEe^prel u ngl le)".

Marea majoritate a scriitorilor 
au înțeles și și-au însușit acest 
comandament suprem al artei mi
litante-; el se străduiesc ca, prin 
operete lor, să slujească Idealuri; 
lor? poporului român, să-contribuie 
la ridicarea conștiinței socialiste 
a maselor'să-și aducă contribuția, 
alături de toți oamenii muncii, la 
cdlfl.caxea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate. Suprema sritls- 

' facție și răsplată a acestei munci 
este stima șl prețuirea ‘ popora
lul, asimilarea, organică a ope
relor lor fn noua civilizație so
cialistă; ce se clădește pe pâmîntul 
României. Slnt bucuros să constat 
că conferința dumneavoastră a o- 
rtențnt! tocmai în direcția aceasta 
activitatea de viitor n scriitorilor. 
(Aplauze prelungite).

comun

I

Sămațl tovarăși,

II|SixaXur.FL_sl.. arta .să „se„ jLdrssezfi. 
astăzi poooruldt în rindul claselor 
ripRfuRrot sociale de azi s-au 
format cititori noi, oameni compe-

Generațiilor noastre le este dât 
să asiste și să participe la unele 
dintre cele mal furtunoase șl mal, 
profunde schimbări socialo din 
cite a cunoscut Istoria lumii. Pe 
planeta noastră au loc puternice 
mișcări, transformări și mutații 
revoluționare care zguduie din te
melii vechile orindulri bazate pe 
exploatare și asuprire. Se prăbu
șesc, sub loviturile luptei de elibe
rare națională a popoarelor, ulti
mele vestigii ale rușinosului sis
tem .colonial. Popoarele Ui afirmă 
cu hotărîre dreptul la existență 
liberă, de sine stătătoare, dorința 
de a se bucura de .deplină egali
tate In drepturi, de. a participa In

A.

ri
rele Indochlneî cînd afirmă că nu
mai ele au dreptul de a hotărî 
cum să, so soluționeze problemele 
din Indochina, că ele slnt acelea 
care trebuie să-și asigure organi
zarea vieții conform Intereselor și 
aspirațiilor naționale. Noi spriji
nim întru totul cerințele acestor 
popoare. (Aplauze puternice).

In această direcție un rol Im
portant revine Organizației Na
țiunilor Unite și altor organisme 
internaționale chemate să creeze 
cadrul pentru conlucrarea rodnică 
a tuturor țărilor !r! vederea pro
movării în relațiile Interstatale a 
principiilor dreptului internațio
nal. Viața demonstrează că ani
mozitatea șl i conflictele dintre 
state nu pot fl lichidate prin în
fruntări militare, prin ciocniri ar
mate — care nu pot aduce decît 
grave prejudicii popoarelor, peri
clitând însăși pacea -șl securitatea 
mondială — ci pe calea tratative
lor, a abordării politico a proble
melor, cu participarea directă a. 
statelor interesate.-

în lumina acestor considerente 
îșl desfășoară activitatea Interna
țională partidul șl statul nostru. 
Prin toate acțiunile pe care le 
întreprindem ne străduim să 
sprijinim tendințele noi, pozitive 
care se conturează în viața inter
națională, să contribuim la lichi
darea focarelor de încordare, a ne
încrederii șl suspiciunii dintre sta
te, la destindere și colaborare. 
Participăm activ - la dl viziunea In
ternațională, a muncii, la schimbul 
mondial de valori, convinși că a- 
ceasta răspunde atât cerințelor 
progresului propriei noastre țări, 
dezvoltării civilizației mondiale, 
cît și cauzei păci! și apropierii intre 
popoare, conlucrării Internaționale 
în vederea făuririi unei lumi mal 
bune, de pace și prosperitate ge
nerală In acest spirit vom acționa 
cu consecvență și în viitor, con
vinși că jMJlItica noastră externii, 
care a ridicat prestigiul României 
pe plan Internațional, aducîndu-1 
atâția prieteni pe toate meridia
nele lumii, corespunde Intereselor 
supreme ale poporului român' și, 
în același timp, slujește cauzei ge
nerale a socialismului, luptei for
țelor progresiste, anti Imperialiste 
de pretutindeni, colaborării, des
tinderii șl păcii în lume. (Aplauze 
pulcmlec).

ril problemelor fundamentale ale 
orientării Uteraturil noastre, pro
movării noului, susținerii forțelor 
avansate care se dezvoltă în litera
tura noastră — fără nici o îndo
ială, de pe pozițiile șl In spiritul 
concepției noastre mnlertaUst-dta- 
leetlco și Istorice despre lume și 
viață. Conducerea Uniunii Scriito
rilor trebuie să acorde mul multă 
atenție îndrumării șl controlului v 
publicațiilor sale, astfel Incit reeb- j 
mandările făcute Iri conferință pe 
linia ridicării calității educative șl j 
artistice ia creației să capete viață J 
și In paginile rovfctolor literare.

Doresc să subliniez și cu acest 
prilej rolul deosebit: de Important 
cd revine organizațiilor de partid 
din cadrul Uniunii Scriitorilor șl 
de la asociațiile scriitoricești în 
orientarea activității de creație. In 
educarea în spirit revoluționar a 
scriitorilor. In ridicarea' nivelului 
conștiinței lor. Organj7zjțllJe_jîg 

, partid .trebuie să-șl; pună mal .bine, 
'lh'”v’aloare, rapacitatea, organizator 
rică, forța ,, .mobil Izatoare,. pjnhpi. 

'stlmulnrca =șl .uhl.rea„„pnergltâor_ 
scrii tori ceșțLJn vederea crefi'rij 
unei llteratur[ de înalfff~yajpa;o 
(Siucâttâră?șI. .ariTstâeăZ^'Așa .cum în 
■toate domeniile comuniștii trebuie 
să fie . în .primele rînduri ale 
luptei pentru înfăptuirea politicii 
partidului, șl de la scriitorii comu
niști așteptăm ca ei să fie exem
plu în crearea unor opere de înal
tă valoare artistică șl ideologică. In 
ridicarea nivelului general al acti
vității Uniunii Scriitorilor. Fără 
îndoială că, unind eforturile tutu
ror scriitorilor, organizațiile de 
partid îșl vor face datoria, adu- 
cîndu-șl contribuția la înfăptuirea 
șl In acest domeniu a rolului parti
dului de forță conducătoare a în
tregii noastre societăți.: (Aplauze 
puternice).

Ca orișicare laș fugar I 
Murmurul, azi șl orișlcînd, 
E pllnset in zadar !“.

(Aplauze).

Există desigur greutăți, avem de 
lichidat o moștenire grea — am 
pornit de la 100 de dolari venit 

; național pe locuitor, ura ajuns la 
f, aproape’ GDO șl trebuie să ajungem 
ț;la 3’000 In' 1000. Trebuie muncă, 

tovarăși, ■ pentru a învinge -greu
tățile : Șl pentru aceasta trebuie 
luptători, atit pe frontal, muncii, tal 

’științei.:cit si al creatiel literare 1 
înlț-adevâr. așa cum spun&a 
Coșbuc. e greu' să' atingi asemenea 
țeluri mărețe cu cei ce murmură, 
cu cel cărora le e teamă să meargă 
in luptă. (Aplauze puternice).

Să nu uităm că în .panteonul 
culturii noastre au oălnult. înconju
rați de dragostea nepieritoare a 
întregii națiuni, numai acel rap
sozi și cronicari care și-au Iubit 
poporul șl l-au respectat; carcri-au 
aparat interesele șl n-au precupețit ] 
nimic pentru a-1 spori renumele și 
prestigiul Intre popoare, pentru a-I 
s.alvgarda demnitatea șl libertatea

Scriitorii trebuie să-și aducă 
. contribuția, activa la schimbul de 
' valori spirituale cu 
țluni, prețuind tot ce a creat mal 

! de preț pe plan ârtâStâc geniul Se
if1 cărui popor, opere animate do 

ideile umanismului; el trebuie să 
facă, în același timp, cunoscute lu
mii valorile culturale ale poporului 
român, operele care exprimă forța 
spltftualltățll Iul, gîndirea șâ înain
tată, hotărirea de a făuri pe pă- 
mintul României societatea’ cea 
mai avansată a tuturor timpurilor 
— comunismul — dorința sa arză
toare de a trăi în pace, înțelegere 
șl cooperare cu toate popoarele lu
mii. (Aplauze puternice, prelungi
te). Ei trebuie să promoveze priete
nia șl colaborarea largă cu scriitorii 
șl orgonizațllle similare clin țările 
socialiste, din țările în cura de dez
voltare, cu scriitorii înaintați de 
pretutindeni. Scriitorii ; din țara 
noastră au datoria să focă totul 
pentru ca literatura să devină un 
mijloc de cultivare a stimei șl res
pectului pentru valorile fiecărei 
națiuni, de cunoaștere și apropiere 
între popoare.

ft

K

celelalte na
exprima mai convingător noile 
realități sociale, ideile șl aspirațiile 
spre mal bine ale popoarelor. Cău
tările creatoare,' efortul de a di
versifica șî perfecționa mijloacele 
șl formele de expresie în vederea 
cuprinderii universului uman’ spe
cific epocii contemporane repre
zintă fără îndoială o condiție fun
damentală a progresului în artă.

-ParHdiii' >
In toate 
deci șl 
gîndirea...............................
contribuie la transformarea revolu
ționară a societății. Nu trebuie &ă 
confundăm .însă spiritul inovator 
autentic, originalitatea șl prospeți
mea Ideilor noî cu încercarea de a 
prezenta drept, Inovații artistice 
vechituri ce aparțin trecutului, sau 
de a prezenta într-un ambalaj nou 
mode vechi peste caro s-a așezat de 
mult praful uitării. Căutările și 
experimentările scriitorilpr se jus
tifică pe pian social șl artistic în 
măsura în care ele sporesc capaci
tatea literaturii de a contribui la 
dinamizarea dezvoltării ’ revoluție-! 
nare a societății, la sprijinirea 
luptei forțelor progresiste ale 
omenirii contemporane. In același 
timp, nu trebuiejiierdut din vedere 
că fin cadrul sodeiătâr'capitiiUsle, 
imperialiste,' există o puternică în
fruntare între literatura șl arta 
nouă, ce critică nedreptățile șl a- 
nomalllle relațiilor de exploata
re,, ce exprimă aspirația spre schim
bări sociale profunde-— și arta 
Impregnată de filozofia șl morala 
decadentă a claselor asupritoare 
condamnate de istorie,, la’ dispari
ție, De pe porițille concepției noas
tre despre lume și viață, ale Idea
lurilor noastre umaniste înaintate, 
scriitorii din România trebuie să 
se opună cu hot&rîre încercărilor 
de a transforma arta.’ cultura In
tr-un mijloc de abrutizare spiri
tuală n oamenilor, de ațîțare a urii' 
de rasă, a vrajbe! dintre popoare, 
într-un Instrument de dezorientare 
a tânereîor generații, de abatere! a 
acestora dc ln'"TdeăJurile nobile, 
umanitare. Nu trebuie șfl uităm 
nici un moment că dacă fascismul 
anilor 1030—10-50 a putut să cuce
rească puterea într-un șir de țări, 
aceasta s-a datorat tocmai faptu
lui că s-a dat dovadă de îngăduin
ță, dtebdatfi' chior de nepăsare 
față de asemenea concepții ’retro
grade, reacționare, barbare îb 
artă. Iată de? ce trebuie să ;luăm 
poziție hotărîtă - împotriva .-unor a- 
semenea tendințe — șl știți cu toții 
că mal există In lume asemenea 
tendințe, tovarăși I Nu prate să'nu 
ne preocupe faptul că în. alegerile 
din Italia, de exemplu, neofasciș
tii au obținut un număr destul de 
mare de voturi, îndeosebi în rin
dul tinerelului. Dumneavoastră, 
ca scriitori, aveți frășjjundiîrea' do 
a face din artă, din ciivintul scris, 
d!n carte mijloace de luptă î 
trlva tuturor tendințelor și 
rentelor de Idei care pun în 
col pacea șî prietenia între 
poare, instrumente de luptă 
teu prietenie, pentru pace, pentru 
progres social, (Aplauze -puternice).

Adoptarea unei asemenea pozi
ții implică un înalt spirit de dls- 
cernămînt pentru delimitarea a 
tot ceea ce este revoluționar, pro
gresist de ceea ce este retrograd, 
nociv în cultura lumii moderne. în 
acest spirit trebuie să se acțio
neze cu responsabilitate împotriva 
influențelor pe care curentele reac
ționare le pot exercita asupra 
unor creatori de artă lipsiți de ex
periență sau insuficient orientați 
din punct de vedere Idcologic/îm- 
potriva Imitației servile a modelor 
efemere din alte părți Tot așa 
cum cșsjle. de asemenea; necesar să 
fim ntehț! de a: nu taxa cu ușu
rință, nejustlficAt, vreo1 operă? de 
artă ca aparțlnînd unor concepții 
străine, periculoase, deoarece și a- 
ceașta poate să prejudicieze dez
voltarea literaturii -în țara noas
tră. (Aplauze).

Pentru că am dat cîteva citate 
din scriitori,și poeți, voi .mal cili 
clteva versuri care îmi fac impre
sia că ar caracteriza dc minune pe 
unii care cad sub Influenta men
talităților înapoiate, care. în mar
șul nostril revoluționar spre comu
nism, șovăie, dau înapo! sau mur- tăzi. (Vil aplauze). Să ne ocupăm 
muri - Voi -cita versurile, marelui^ cu grijă de ,pregătirea forțelor llte- 
nostru bard George Coșbuc :

h ! „Cel ce se luptă murmurind. 
De s-ar lupta șl-n primul rind, 
Ei tot atit de buni ne par

nostru sprijinii hotărît 
domeniile de activitate, 
In artă, spiritul Înnoitor, 
îndrăzneață, capabile să

mjx>- 
cu- 
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*fe- 
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Stimați tovarăși.
-l . 
fcftv.

ma re
uniunii 
ani, u-

Doresc, în continuare, ’ să 
fer, pe scurt, la activitatea 
dumneavoastră. în ultimii 
nluneS ă desfășurat otactivltate' po
zitivă pe linia Intensificării legă
turilor dintre scriitori șl cititori,.a 
organizării 
ral-educatlve, 
rtlor literare 
întreprinderi, ...
schimbul de experiență cu or
ganizații similare din străină
tate, precum șl la diferite dezba
teri șl reuniuni internaționale. 
După cum a reieșit însă din dis
cuțiile care au avut loc In aceste

• zile, mal există Jncă-inulte lucruri 
de. făcut pentru IndepljnTroa_im- 
portantelor atribuții ideologice șl

, a?fisțlce ce'reyltT Uniunii. Scrlfto- 
rnbr.“Șeisimte-nevoia cn "uniunea, 

i cOnSTlIul șl biroul său să șe preocu- 
î,pe to_,mal„.mare măsură denhciSr” 

marea . creației, de organizarea ^1 
desfășurarea unei "susținute acffvP 
tă ti teoretice, de anHlza si'dezba-’ 
tarea problenielp-,.pf!'nc.!pialc ale 
literaturii șl. artcL. EUnrihînd u- 
nale ‘ tendințe adminlstratlv-blro- 
cratlee care s-au manifestat In 
activitatea sa, uniunea trebuie să

. dea un impuls puternic șl să prb- 
rrtoveze cu mai multă fermitate li
teratura strins legată de preocu- 

. ’ pările șl ; năzuințele poporului. Lo 
rindul lor, asociațiile create în 
centrele mai Importante alo țării 
trebuie să organizeze participarea 
mal activă a scriitorilor la viața 
cultural-educalivă din regiunile 
respective, la activitatea socială, 
politică, acțlonind pentru îndru
marea principială a creației mem
brilor lor. Statornicind in viața În
tregii uniuni un climat sănătos de 
muncă, relații de adevărată cole
gialitate șl principialitate Intre 
membrii săi, antrenlnd toate for
țele scriitoricești in activitatea ob
ștească și politică a țării, la înfăp
tuirea politicii partidului șl statu
lui, uniunea și asociațiile scriito
ricești se vor achita cu tot mal 
mult succes de importantele lor 
îndatoriri. Aș vrea să felicit noua 
conducere pe care ați ales-o as
tăzi, ; pe. președintele uniunii,, șl. să 
le urez rezultate mai bune in acti
vitatea ce o vor desfășura Jn, viito
rii patru ani. (Aplauze puternice).

Pe drept cuvint s-a vorbit aici 
despre necesitatea ca șl eritjcaJLlx, 
forară să .dea _„.davadâ.„ do„ mal 
muUă princlplalitate__marxlst-len|-

unor acțiuni «cultu- 
, a îndrumării cercu

ri! n instituții și 
a participării la

•fl'BOTln Tna 11 zorea ■ J>pereloî^ț[te- 
, rare.’ de nîăf“hujlfă" oljiecti vităt'e, 
ispunîndu-și mâl' rhspiciit . punctul 
de "VSdeTe ~rn"gnȘHncrea" șl. promo
varea valorilor literaturii noastre, 
combătând^teîidlnjpiejegntlve'. scă- 
derile .daLordln=ideoî®p șl artis
tic care se mai manifestă în 
cîmpul,—crcațleL literare. Critica 
trebuie să încurajeze ceea ce este 
nou, înaintat în literatură, chiar 
dacfl la început nu este perfect din 
punct de vedere artistic, sau chiar 
al conținutului, văzînd lucrurile în 
perspectivă. In acest sens este ne
cesar să fie sprijinit tineretul, 
pentru că pînfi Iu urmă viitorul li
teraturii românești stă în mîinlle 
tineretului pe- care II formăm as-

rare din rindul tineretului 1 (A-
, platize puternice, prelungite).

IDe asemenea, presa literară tre
buie să-șl sporească exigența, a- 
cordind mal multă atenție dczbale-

Stimați tovarăși,

Preocupîndu-se de rezolvarea cu 
succes a problemelor complexe nle 
edificării' socialismului în Româ
nia, partidul șl statal nostru de.s- 
fflșoară, în același timp, o vie ac
tivitate de politică externă, înde- 
plinlndu-șl cu fermitate înaltele o- 
blignțll Internaționale ce ne revin. 
In întreaga politică externă por
nim de la anillza marxlst-leninlslă 
aprofundată a noilor realități șl 
schimbări produse în viața lumii 
contemporane.

După cum știți, ducem o politică, 
activă de prietenie, solidaritate șl’ 
colaborare cu trate țările socialiste, 
sprijinim consecvent lupta do ell- 
b-erart? națională a popoarelor sub
jugate, eforturile tinerelor state 
independente pentru consolidarea 
suveranității, pentru dezvoltarea 

' lor de sine stătătoare pe calea pro-’ 
greșului ; întreținem largi legături 
de colaborare șî cooperare cu toata 
țările lumii, indiferent de orindul- 
rea socială, In spiritul coexistentei 
pașnice. Țara noastră se manifestă’ 
ferm că un detașarpent activ al 
frontalul antllmperiallst mondial, 
al luptei pentru înfăptuirea aspi
rațiilor popoarelor spre libertate șl 
pace.

Practica vieții Internaționale 
confirmă tot mol evident justețea 
concepției marxlst-leninlste cu pri
vire la rolul determinant al po
poarelor In făurirea Istoriei. Dacă. ’ 
această teză a fost întotdeauna 
valabilă, cu atât mal pregnant Îșl 
demonstrează ea justețea in zilele 
noastre, cînd pretutindeni popoare- 

’ fle se ridică la viață nouă, sint ho- __  _______ __________
’tărîțe să-și ta soarta in prooriile aceea, ne1 așteptăm ca dumnehvoas-
mîinl, să folosească bogățiile na- tră să rodați în operele pe care le
.(tonale In folosul bunăstării ti fe- " • ■■ ■ • .. .
riclrii proprii, ’să colaboreze intre 
ele In condiții de deplină egali
tate; să facă total pentru a pune 
capăt politicii Imperialiste de tor
ta șl dictat. (Aplauze puternice).

Respectarea dreptului fiecărui 
popor de a-și hotărî singur des
tinul, fără nici un amestec din a- 
fară, a devenit un Imperativ fun
damental al vieții politice contem
porane, de realizarea căruia depind 
însuși mersul înainte al socie
tății omenești, evitarea unor noi 
conflagrații mondiale, instaurarea 
unei păci trainice pe planeta noas
tră. Realizarea acestui deziderat 
impune cu necesitato abolirea po
liticii Imperialiste, n colonialismu
lui șl neoeolonlallsmului, respec
tarea cu strictețe a principiilor 
dreptului International In relațiile 
dintre state. Popoarele cer cu tot 
mal multă hotărire ca In viața in
ternațională să se înscăuneze re
lații de tip nou, bazate pe egali
tatea în drepturi șl neamestecul 
în treburile Interne, pe avantajul 
reciproc.

Soluționarea marilor problen’e 
care confruntă omenirea solicită 
participarea activă, cu drepturi e- 
gale, la viața internațională a tu
turor popoarelor lumii. Este o ilu
zie că marile obiective ale zilelor 
de azi — cum sint victoria în lupta 
ântlimperiallstă, realizarea dezar
mării, Interzicerea armelor nuclea
re, înfăptuirea securității — pot fl 
soluționate fără participarea între
gii comunități a statelor lumii, a 
tuturor popoarelor. Numai prin lua
rea în considerare a poziției fiecă
rei țări, a Intereselor nafionale ale 
fiecărui popor se poate asigura 
stingerea focarelor de încordare 
în lume, se pot soluționa proble
mele litigioase dintre state, se 
poate întări încrederea Intre na
țiuni. ‘ colaborarea șl securitatea 
internațională. Viața demonstrează 
permanent că numai cu participa
rea tuturor națiunilor, a tuturor 
statelor se pot soluționa proble
mele în interesul păcii și progre
sului. Au deplină dreptate popoa-

. Silmațl tovarăși,

‘ Conferința dumneavoastră a sta
bilit,,un șir de măsuri pentru ridi
carea literaturii noastre pe noi 
trepte, pentru sporirea aportului 
său la dezvoltarea multilaterală a 
societății noastre, pentru educarea 
socialistă n poporului.

După cum știți, In acest an, la 
30 decembrie, se împlinesc 25 de 
ani de la instaurarea Republicii — 
eveniment care a marcat trecerea 
la înfăptuirea socialismului tin țara 
noastră. Mai slnt încă 7 luni pină 
la această aniversare — puțin, e 
drept — dar cu sper că mulți din
tre dumneavoastră nu ați așteptat 
să amintim acum această j dată,' 
pentru că ea se găsește ini toate 
calendarele. Probabil că încă .cu 
cițiva ani In urmă v-ați apucat să 
scrieți unele opere închinate aces
tui moment important din Istoria 
României. Cu atât mal mult cu cît, 
dacă mă uit aici, in sală, constat 
că mulți dintre dumneavoastră ați 
participat activ nu numai cu 

, scrisul,“dar șl în activitatea poli
tică, la realizarea acestui act is
toric în viața poporului nostru. De

veți făuri, cit mal frumos, cit mal 
cuprinzător, această măreață pa
gină a Istoriei revoluționare a 
României. în felul acesta șl dum
neavoastră veți aduce un aport 
prețios, alături de întregul .jnostru 
popor, care Întâmpină aniversarea 
cu hotărirea de a înfăptui neabătut 
programul de dezvoltare a indus
triei șl agriculturii, de ridicare a 
țării pe noi trepte de propășire e- 
eonomlco-soclală șl spirituală în 
felul acesta vom putea sărbători a 
23-a aniversare a Republicii și în 
domeniul literaturii cu opere care 
să constituie o pagină nouă în li
teratura românească. Aceasta do
rim noi de la dumneavoastră, to
varăși I (Aplauze puternicei.

După cum ați văzut, nu mi-am 
propus să vă spun — de altfel 
niciodată nu am făcut-o — cum 
să scrieți și ce anume subiecte să 
abordați. SInt atit de multe subiec
te în viața poporului nostru- Incit 
flecare are posibilitatea să [aleagă. 
Realitatea socialistă oferă mii, zeci 
de mii de evenimente șl subiecte 
care pot fnce obiectul unor opere 
literare. SInt poate, de asemenea, 
sute șl sule dc feluri în care pu
teți descrie șl reda, cît mal divers 
și cît mal frumos, desigur,aceste 
evenimente și fapte. Depinde de 
flecare dintre dumneavoastră.flecare dintre dumneavoastră. 
După cum vedeți, tovarăși.- există 
deplină libertate de alegere !;(VU a- 
plauze). Cerem un singur lu
cru : faceți ca operele voastre să 
servească poporului ! Dorim să pu
tem spune : lată, scriitorimea din 
România face totul pentru a se 
bucura de încrederea poporului, a 
partidului.,merită pe deplin aceas
tă încredere I (Aplauze puternice, 
prelungite).

Vă urez, ded. dragi tovarăși, să 
dați poporului român cît mol multe 
opere, cît mal bune, cît mal fru
moase 1

Vă doresc multă sănătate șl feri
cire ! (Aplauze puternice, prelun
gite : asistența aplaudă Îndelung 
pentru partid, pentru Comitetul 
Central, pentru secretarul general 
al partidului, Nlcolae Ceaușcscu).

I
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InUmpinat cu vH ,. cfildurotMje 
aplauze, a luat cuvlntul tovarășul 
Nlootae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România.

în repetate rlnduri, cuvlntorea a 
fost subliniatfi de însuflețite si entu
ziasta aplauze și urate, elmbol al ade
ziunii totale a ecrlltorilor la ideile 
expuse de secretarul general, la poli
tica partidului nostru.

în Încheierea conferinței, preșe
dintele Uniunii scriitorilor, ncntL Za- 
haria Stancu. a exprimat cele mm 
profunda mulțumiri secretarului ge
neral al partidului pentru Înalta pre
țuire acordată activității scriitorilor, 
pentru Îndemnul Insuflețitor adresat 
acestora. în numele scriitorimii ro
mânești. vorbitorul a dat glas hota- 
ririi nestrămutate a (slujitorilor ute
relor de a nu precupeți nici ta viitor 
nimic pentru a realiza opere Inspi
rate din viață, din activitatea sl nă
zuințele milioanelor de ’constructori 
al socialismului din patria noastră, 
lucrări de mare valoare sl do Înaltă 
ținuta artistică.

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid 31 do 
stat care au luat parte la ședința do 
Închidere a lucrărilor Conferinței na
ționale a scriitorilor, au vizitat, tot
odată, expoziția deschlai cu acest

în prima sa ședință plenară, noul 
consiliu al Uniunii scriitorilor a 
alas Biroul Uniunii scriitorilor ?! or
ganele de conducere ale Uniuni! scrii
torilor din Republica Socialists Româ- 

' nln.
Biroul Uniunii scriitorilor este for

mat din : Geo Bogza, Radu Bourea- 
nu, Zoo Dumltrescu-Bușulenga, Ma
tei CSlinescu, Constantin Cblrițfi, 
Ov. S. Crohmfilnlceanu, Ștefan Au- 
gwtln-Dolna?, Domokos Geza,. Geo 
Dumitrescu, Laurențlu Fulga. . Ion 
Hobana, Eugen Joboleanu, Horia Lo-

prllej In Sala mică a Palatului Repu- vinescu, George Macovcscu, Aurel
bllcli, cara reunește o selecția din Martin, IRomul Munteanu. Tân'.iș

teatre

W,'

!

conducerea P.C.L
luminos șl prosper al ponorului Ita
lian, pentru cauza socialismului. pro
gresului sl păcii In lume.

a Teatrul „Ion Creangă" 
calo — 1®.

Si
s-a 
birt
cu alțl

ire. Inleresetor csu-
luptei forțelor 
ume. în r&spun-

KJ0, GRADINA 33, 
ni Astâ-seară dânnA.m In familie 3 
................... 11; 13,30: 18; 

18,35; a, dacia - 9: u.i3; ij,®3; 
-...........; ““ ”/5;

■ 18.18: 23.35. MIORIȚA — 
isjd: 18; 18.18: 23.313. GRA- 
XECT - M.'

fAgerpres)

fi

de 2,21 m.

23

24

de 
din

concura atletic 
sportiva bulgară 
stabilit un nou 

aruncnrea greu- 
de 10,25 m. Re-

unul concurs atletic 
Santa Monica (CaUfor- 
Peter Gabbctt a reUH-

Atletism. - UN NOU RECORD MONDIAL LA SĂRITURA 
CU PRĂJINA

37—28 28
25—2S 27
27—17 2S
29— 27
33-22
31—28
30— 37
23—23
22—31
17—28
25—35
2D—32
10—37

PROGRAMUL I
»,W Deschiderea emisiunii de di

mineață • Telex.
S.M Prietenii Iul AțchliRS — 

emisiune pentru preseatsrl-
Din cuprins : a Desene pe 
asfalt : orașul meu Bistrița 
a Film serial t „Alblnlța-.

9.13 România In lume.
IC.CO Cura de limba engleza. Lett- 

ys a 17-a.
10.15 Telednemateca t „Bâlâila 

pentru apa grea- — O copra- 
ducRe franco-norveglanâ.

12.M) Portativ — revista muzicii 
ușoare TV.

15,4.5 Telejurnal.
1C.K2 — 17,(M Cura de limba ger

mană.. Lecția a P5-a — reluare.
17.55 Deschiderea emisiunii de 

dupâ-amlazlL Emisiune In 
limba maghiară.

1M5 In tniimplnarea Conferinței 
Naționale a P.G.R. Sensul ac
țiunii : PerfecRonarea. Opti
mizarea structurii organizato
rica a industriei ; relația În
treprindere — eantraU — mi
nister.

19,OT Imagini din Argentina — Film 
documentar.

19,S3 1031 de seri. JTellx motanul-.
■ 19Jî Telejurnal.

S1:S9,DO Reflector : „Prwesinmtinli-.
1 ' Emisiune de Mircea Glosanu.

’ SS.lâ Tinerii despre el înșiși o Tea
tru studențesc șl permanenta 
opțiunii pentru actualitate, 
a Homorodul In haine de lu
cru — avanpremieră la o va
canță fierbinte. Emisiune de 
Anca Popcscu-Fusariu șl 
Emil Ghlțulcscu.

JE.53 Conferința Națională a scrii
torilor — masă rotundă, în 
studio, cu participant! la lu
crările recentei conferințe.

K.19 Pagini de umor : Buster 
Keaton (IU).

51.55 Mal aveți o Întrebare 7 Pre
zintă Ion Petru.

BJ5 Iugoslavia — De Ia tupta de 
eliberare Ia construirea soeta- 
Usmulul — film documentar.

ÎÎ.45 „îl de ora-.
PROGRAMUL n

t5,M Concert simfonic al orches
trei Iteitloie'.lvIzJuntl române. 

R0MÂN1A-FILM prezintă saptaminn viitoare 
pe ecrane

CÎND SE IVESC ZORILE
© SF>QRȚ;® SPORT > ^P^RT > ;Sp6fT^WppRȚ^SRb.RȚ S

CAMPIONATUL DE FOTBAL A REINTRAT IN DREPTURILE SALE

Producflc a studiourilor albaneze. Reala i Plrro Milkani 
Cu s Dcmlr Bukia, Birtche Basko, D. Bardhi, H. Kontchi, 

P. Slkoa, Z. Grapshl

REZULTATE TEHNICE

STEAUA—S.C. BACĂU 2—1 (1—0).
cat : Nâsia.sc (mln. 33), Tfitaru (48) și, respectiv,
«loc (37) ; U.T.A—DINAMO 1-2 (1—0). Au mar
cat : Domlde (42) șl Balaclin (60 d 71) : F.C. AR- 
GIîȘ-^U" CLUJ 0—0 ; POI-ITEDNlCA-RAPID 
2—2 (1—0). Au marcat : Moldoveana (20). Aleea 
(85) șl, respectiv, Boc (58), Neagu (SOI ; C.F.IL- 
CRIȘUL 2—0 (2—0). Au marcat : M. Brelan (20) 
șl Tegean (34) ; STEAGUL ROȘU—UNIVERSITA
TEA CRAIOVA 0—1 (0—1). A marcat: Marca (22). ■* 
pcselnlcu („U“) șl Floresca (SL r.) nu fost elimi
nați do pe teren ; PETROLUL— A.S.A 3—0 (3—0). 
Au marcat : Oprișan (14), Kozarek (44), Dlncnțfi 
(43), Moldovan (35). Cringașa (90) ; JIUL—FARUL 
2—2 (2—2) Au- marcat : Malțescu (11), Naidln (25) 
șl, respectiv, Țânase (14), Turcu (31).

ETAPA VIITOARE
i (duminică, 28 mal)

Farul—U.T.A. ; Steagul roșu^—Steaua ; A-S.A.— 
C.F.R. ; Rapid—Crlșul ; „U“ Cluj—Petrolul : 
Argeș—Universitatea Craiova ; Dluamo—Jiul 
Bacău—Politehnica

A - S' ■ «1 .' ■

producțla editorialii a ultimilor ani. 
Stat expusa pesta 2 200 de lucrări da 
proză, poezie. dramaturgie, critică st 
Istorie literară, eseistică. din literatu
ra română sl universală, lucrări de 
artă și știință. Peste 100 de volume din 
literatura română apărute |n diverse 
edituri din străinătate, precum șl 
cărți științifice șl tehnice realizate 
de autori români, publicate peste ho
tare, Ilustrează ■creșterea continuă a 
prestigiului de care eo bucură cultu
ra șl știința românească In lumea 
contemporană, cartea elaborată si ti
părită In România.

în riadul lucrărilor din domeniul 
Utoralurti social-politico. un loc n- 
parta U ocupă volumele tovarășului

■ ■ , , 1.- " v'. i ' J (■: ' , ' ... ' - ‘ 1 h

Biroul Uniunii scriitorilor

Dirijor : Serge Baud® (Fran
ța). Solist : Valentin Gheor
ghiu. In program : Schumann 

.— Uvertura „Manfred- : Con
certul tn la minor pentru plan 
(I orchestra : Florent Schmitt 
— Tragedia „SalomcU" ; Ra
vel — „Valsul-. In pauză : 
a Agenda ■> Desene animate.

,0 Cârti îi idol : Nlcolae lorga s 
„Bizanț după Bizanț-.

S3.15 Film serial : „Flanela glgan- 
VUot- (reluare).

• Ancheta da la hotel Excelsior ■ 
FESTIVAL — s; 11,18; 11,M; ÎS; 
KLM; 23,4.5.
• (find se ivesc zorile : LUMINA 
- 0; 11..15; 13,sa; 15; 1S.K; 33,45.
S Trafic t PATRIA — 940: tî,15;

; 17.45; 35,33, CAPITOL — 9.13;
1149; 14; 18,13; IB,»; M. SALA
PALATULUI - 50,15 (seria de bi
lete - 4354), FEROVIAR — B; 11,13; 
13J3: 13,45; 13,13; 30,30.
a Felix șl OiUia t CENTRAL — 
9.15; 12,53; ><J; 1S.S3. DUCEG1 - ÎS;

la grădină - ÎS,45. FLAMU
RA — 10; 18: 19.30.
a Inima o un vinilor singuratic i 
SCALA — 3,50; 11: 13J0; 16;
18.2'3: îl. .
a Goya i FLOREABCA — 15,W; 19. , 
a Robin Hood i LUCEAFĂRUL — 
0,33; li; 13,3O; 18; 18.H; », BUCU
REȘTI — 8,10; 11; 13,38; ‘18: U.K); ' 
II, FAVORIT — 10; IS..»: 13.23; 18; 
33,»3, GRADINA DOINA 
GRADINA CAPITOL — SJ.
a AstA-seară dansâ 
VICTORIA - 8,45;
1---- —
16: ’lE,is’; Î3.W,' VOLG A - 0: 11.15 
13.35; 16 -■ „
9; 11,15: UJOî I6; 18.15: S3.M, GRA
DINA sELEcr - sa.'?
a Doamna șl vagabondul t SALA 
PALATULUI - 17.M (seria do bi
lete - 4C-57). EXCELSIOR — 9; 
11,15: 13,M: 18; 18,15; ®5,W,' MO
DERN - 0;,11.15; 13^5: 18: 18,15: 
24.Ki. ta grădină — B3.
e Silvia * BUZESTI - 15.33; 18. la 
grădină - 1-3.13.
a Toamna Cheyennlior 1 GRIVI- 
! A - Bî 12.15: 10; 19.35. ME1ODIA 
— 9 ; 12.S3 ; 18 : 1U0, GLORIA 
9,13: 12.S3; 18: 10.1’3. TOMIS - 
1135 : 18. la grădină — 19.45.

Mco-lae Ceausescu „România ne dni- 
mul construirii societății socialiste 
multilateral dezvoltata", precum sl 
alte volume cuprlnzlnd cuvlntfiri , gi 
articole ale secretarului general al 
partidului. Sini, da asemenea, ex
puse volumele tovarășului Nlcolao 
Ceaușescu apărute in R. F. a Germa
niei. Italia, Argentina. Japonia, Bra
zilia. Franța și in alte țâri.

*
în cursul dimineții au fost anun

țate partlclpanUlor la lucrările con
ferinței rezultatele alegerii prin . vot 
secret a consiliului Uniunii scriito
rilor. alcătuit din 01 de membri,_șl a 
comisiei de cenzori.

■ / - . ' î' ' 1 1/

Neaga. Toanlchle Oltennu, Dumitru 
Radu Popescu.-TItus Popovlci, Marin 
Preda, Zaharta Stancu.' Nlchlta Stî- 
nescu, SUtfi Andrâs, Szasz Jfinos, 
VlrglJ Tecdorescu. Franz Storch.

Președinte de onoare ol Uniunii 
scriitorilor a fost alea ncad. Victor 
Eftlmlu ; președinte activ — acad. 
Zaharla Stancu ; vicepreședinți : Lau- 
rențlu Fujgu, George Macoveseu, 
Marin Preda, SOtfi Andras, Virgil 
Teodorescu ; secretar general — 
Constantin Chlriță ; secretari : Ion 
Bobina, șl Szaxz Jânos.

a Legea e 1 _ 10: U: 14. Ctn-
teco pe stradă — 18. Program de 
filme argentlnene — 13,15, Ortront
- £3,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
a Puterea șl Adevărul : MUNCA
- 13. ÎS: 19.
a Program de desene animate 
pentru copil : DOINA — 10.
a Mary Poppins t DOINA — 11,15; 
14,15; 17.15; SB.
a Un minut de reculegere t VII
TORUL - 13,45; 1K
a Imllnlre cu o necunoscută 1 
VIITORUL — £0.15.
f> Evadare din Planeta malmuțe- 

crr a LIRA — 13.23; 18, la grădină 
M.15. G1ULEST1 - 13,M: -18: M.M., 
o Preria s DRUMUL SArU — 
15J3; 17,43; S3, 32OSIWR - 15,30: 
17,45, la grădină — 33. ' 

a Conservaionil de muzica ,.C'.- 
->r!on Porumb.'".cu“ (sala George

*y‘—~J---- — LZT11 S'DLS-
ftnm <Ig Maria Crist eseu — harpă 

----- " — 20.
a .Opera româââ : Traviata — 19^.
- Teatrul „ „Luda Sturdta Du- 
_.".jra“ ,(sa!a din bd. Schitu 
gureanu) e: "DcdCBj susținut de ot- 
nhtmlra .SflnT* ■ M

Teatrul'de Comedies Mutter
.'c. L Noitara-

a Radloteievtztunea română (Stu
dioul din sir. Nuferilor) : Concert 
simfonic. Dirijor : Serge: liaudo 
(Frânta). Solist s pianista! Valen
tin Gheorghiu — K.
a Conservatorul do muzică 
primi Porurabescu- (sala Gr 
Enescu) : Recital Instrumental 
f__ : ■' ‘:z“‘
șt DLmitrie Bâpeanu — cello - 
a Opera româaâ : Travlata — 
a Teascul . „Luda Blurdza Bu. 
laridra- (sala din bd. Schitu MS- 
c“~~ ’ 
ciiestra '„Sfinx" — M.
a Teatrul'de Ceri™ 
Courage — 32.
b Teatral ,.C. L Noitara- (sala 
Maghera) : Bună seara, domnule 
Wlide — 18; (sala Studio) : Gaițele
— S3.

‘ : Pinoe-

a Teatrul „Țăndărică- (sala din 
str. Academici) : nai șl nMârll
— 17.
a Teatrul satlrle-muzlcal „C. T6- 
naso- (sala Savoy) : Revista are 
cuvlntul — 18,33. .
B Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion . Vasllescu- : Piictrrețll-va- 
rletd - l».M.
b Ansamblul artlBttc „Rapsodia 
românft- : La Izvoare de rrninu- 
sețo — 19.33. ‘
b areal „București- : Intcr-dreus
— -18 Jd.

După o întrerupere de trei săpU- 
mlni. do Ieri campionatul a reintrat 
In drepturile sale. iar. după cum s-a 
desfășurat cea de-a XXIV-a etapă, 
elnt semne că principala Întrecere. 
fotbalistica naționala va fi toarte 
interesanta pînfi la momentul final 
dLn 28 Iunie. E spre folosul fotbalu
lui nostru că acest campionat e e se 
bucură de atlta popularitate — 
aproximativ două milioane de spec
tatori la meciuri numai plnfi in 
clipa de fota — da.nasture si Întreți
ne lupta dintre echipele cluburilor 
noastre divizionarei o lupta sportivă 
ne care se fundamentează creșterea 
puterii de loc a formațiilor sl caro 
ocazionează punerea In evidentă a 
celor mai bune elemente fotbalistice.

Df MORFOLOGIE 
NORMALĂ Șl PATOLOGICĂ

Miercuri dimineața nu început In 
Capitală lucrările Congresului nas 
țlonal d® morfologie normalii și pa- . 
lologlcâ, organizat de Uniunea so
cietăților de științe medicale. La lu
crări participă pesto 200 de specia
liști din Institute ds cercetări, labo
ratoare, din spitale, precum șl perso
nalități ale vieții medicale de paste 
hotare. După cuvlntu) de deschidere 
rostit do acad. Vnslle Mlrza, preșe
dintele comitetului de organizare, 
partldpanțll au fost salutați do prof. 
Eugen Marcș. adjunct nl ministru
lui sănătății, prof. Ion Moraru, vlce- 
prețțedinte al Academiei de științe 
medicale, prof. dr. docent Valerian 
Popescu, președintele Uniunii socie
tăților do științe medicale, Lldla Orfi- 
dean, președinta Unltutil sindicatelor 
din unitățile sanitaro.

(Agerpren)

Librăria „Cartea 
prin poștă"

Celor ear® doresc sfi-șl procu
re lucrări reprezentative din li
teratura românfi șl universală.

■ librăria „Cartea prin poștă" a 
cooperației de consum (strada 
Sorg. Nuțu Ion nr. 8—12, secto
rul 0., București), le vino in 
ajutor, primind comenzi pentru 
expedierea acestora la dornici- | 
Ilu. Iată dteva din lucrările 
eare pot fl comandate : M. E- 
nilnoscu — „Sărmanul Dlonls- ;

, Honorfi de Balzac — „Istoria ce
lor treisprezece* ț Charlotte 
BrSnto — „Jane Eyrc“ ; N. D. 
Cocea — „Fcdor de slugă" ; 
Ch. OlckftM — JJocumentele 
postume alo clubului Pickwick" ; 
Th. Dreiser — „O tragedie ame
ricană". (vol. I—ID ; G. Flau
bert — ..Doamnn Bovary- : 
J. Galsworthy — „Comedia mo
dernă" : V. Losaa — „Casa ver
de" '; Comll Petrescu — „Ulti
ma noapte do dragoste. Intlla 
noapte de rfizboî" : Cezar Pe
trescu — „La Paradis General". 
jMIss România" ; M. Sadovea- 
nu — „Șoimii" : Zaharîa Stan- 

„Pfiduroo nebună" : Sten- 
— „Mlnâstlrea s din Par
ii. Teodoresnu — „Sfi vie 

Bazarcă" ; F. Thiess — „Ca- 
rmss.0" ; I. S. Turghonlev — 
„Prima Iubire": A Vinogra
dov — „Defăimarea Iul Pags- 
nlril-.

Comenzile ee fac prlntr-o 
■implfi carte poștalfi. lor plata 

In primirea coletului.

Liceul agricol din Odobeșll. 
(cu speria ii tații® horticulturii si 
Îmbunătățiri funciare) anunță 
că Inceplnd cu data de 1 Iunie 
11772. la Bcdliil său (str. 30 De
cembrie nr. 12) se primesc zil
nic Înscrieri pentru concursul 
de admitere tn anul I. La 
concurs se primesc candidați 
(băieți șl fete), absolvenți ai 
școlii generale (8—9 clase) in 
vlrstâ plnfi la 17 ani. împliniți 
le 31 decembrie 1672. Candidați! 
vor depune o cerere de Înscrie
re. certificat de naștere (copie), 
certificat de studii (original), 
certificat de.sănătate. înscrierile 
se fac plnfi In zlun de 20 Iunie 
1672. Concursul de admitere -se 
va desfășura Intre 22 Iunie—3 
Iulie 1072. Se primesc candidați 
din toate județele țârii. Durata 
de școlarizare este de 4 ani.

ntea rezultatelor meciurilor 
trebuie pus, ffirfi doar șl 

poale, cel înregistrat la Arad, undo 
U.T.A a pierdut pentru prima dată 
In ncesl campionat înfrlngerea arfi- 
deni Io. depășește Insă stricta știrbire 
a palmaresului propriu, fllndcfi ur
mările el slfibasc poziția eehloel 
U.T.A. șl mfirem perspectivele de 
cucerire a titlului din nnrtea concu- 
rentltor din Pitești si din Cluj. Cum 
s-ar zice. Dinamo, fasta campioană, 
dacfi n-a mal jucat pentru sântele 
el la litiu, măcar a jucat, și Incfi cu 
multă ardoare, pentru... F. C. Argeș ! 
Totuși, aceasta din urmfi. deal a ega
lat-o ca număr de puncte ne U.T.A.. 
nu se poate considera mulțumită cu 
ceea ce a realizat In medul de pe

U.T.A
F.C. Argeș 
„li" Cluj 
S.C. Bacău 
A.S.A 
Steagul roșu 
„U“ Craiova
'Steaua 
Dlnanio 
Rapid 
Jiul 
Farul 
Petrolul 
Pollichn’ca 
C.F.R. Cluj 
Crlșul

TOVARĂȘUL ENRICO BERLINGUER 
ÎMPLINEȘTE 50 DE ANI

ulterior, al Biroului Secretariatului 
C.C. al P.C.I. La Congresul al Xl-lnn 
(11K13), Enrico Borlinjjuer devine 
membru al Biroului Politic.

în lffiM, după Încetarea din viață 
a neuitatului conducător nl partidu
lui Palmlro Togliatti, ta Înalta func
ție de secretar general a) P.C.L a 
fast ales tovarășul LuIgT Longo, 
vechi șl încercat luptător revoluțio
nar, eminent militant al mișcării 
muncitorești șl comuniste interna
ționale. în această funcție, tovarășul 
Longo a avut ca principal colabora
tor, in ani) din urmă, pe Enrlco 
Beriînguer, care din februarie 1999 
este secretar general adjunct ; la 
Congresul al XlII-lea, caro a avut 
Ioc ln marile anul acesta, Luigi Lon
go a fost ales președinte al partidu
lui, Iar Enrlco Beriînguer — 
general al P.C.L

La recentul său congres,

Secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, tos'arășuj Enrico 
BorUnguor. fiu iubit al poporu
lui italian, proeminentă persona
litate a scenei politice Italiene, 
militant de seamă al mișcării co
muniste și muncitorești Internatio
nale, împlinește astăzi 50 do anL 
Afirmlndu-se din tinerețe prin fi
delitatea față de idealul comu
nist, prin capacitățile galo de mi
litant și conducător revoluționar, 
tovarășul Enrico Berlinguer șl-a con
sacrat viața și activitatea sa politică 
cauzei Partidului Comunist Italian, 
aspirațiilor Înaintate ale omenirii con
temporane.

Născut la 25 mal 1922 la Sassari, 
in Sardinia, Enrico Berlinguer a cu
noscut, lncâ din copilărie, udlnetio 
contradicții din eocSetatca italiano, 
viata grea a oamenilor muncii, 
mai ales din Insule șl din provin
ciile sudice, Împilarea, umilințele șl 
suferințele la caro a fost supus po
porul de fascismul mussollnlan — pri
ma dictatură fascista din 
ropa Pe clnd era lncâ student, 
intră în legături! cu grupuri 
de opoziție antifascista. El a- 
vea însă să crească ci să co 
formeze ca mlilta.nl revoluțio
nar la școala tradlttitor 
eroice aie Partidului Co
munist italian — partidul 
Iii! Gramsci. Togliatti. Lonco 
— forța pollllco-sodală care, 
cu neabătuta consecventă, s-u 
ridicat de la Început șl a mi
litat neînfricat. In condițiile 
cruntei Ilegalități, împotriva 
fascismului. pentru apârarea 
Intereselor fundamentale ale 
clnsei muncitoare, pentru de
mocrație libertatea șl indepen
dența Întregii națiuni Italiene.

O nepieritoare pagină de vi
tejie șl eroism a liwcrLs P.C.I. 
In cronica celui de-ai doilea 
război mondial. Sltolndu-se ta 
fruntea luptei forțelor demo
cratice din Ibjlla pentru râs- 
lumarea regimului mussollnlan 
și eliberarea țârii, P.C.I. a for
mat șl condus detașamente de 
partizani, a organizat efortul 
jxmtru refacere șl reconsu-ucțle 
!n teritoriile eliberate, a pre
gătit șl condus. Insurecția ar
mata. care a dus ta 1945 ia 
completa eliberare a târiL 

în nceastft nertoadâ de arelo 
încercări șl jertfe. In cursul 
căreia s-au afirmat numeroase 
cadre de mliltănțl revoluțio
nari. tovarășul Enrico Berlin
guer. devenind membru al
P.C.I. In 1943, este ales secretar 
al organizației , de tineret din co
muna natală, fiind întemnițat pen
tru participare la mișcările popu
lare din Sardinia ; Ieșit din ir.dil- 
soare, este chemat la Roma șl cooptat 
In Secretariatul Mișcării Tineretului 
Comunist,' devenind, dupfi; eliberarea 
țfirll, conducător al Frontului Ti
neretului dta Milano și apoi din 
Roma. Ca expirata a prețuirii 
acordate activității sale in rlndurile 
mișcării , de tineret, tovarășul Enrlco 
BerJlngucE cete;ales, ln.I0î8. membru 
supleant: al C.C;. iar In 1MB — mem-- 
bru al Comitetului Central al P.C.T.

Bueurlndu-se de un puternic presti
giu. ca urmare a poziției profund pa
triotice șl a luptei sale pline de ab
negație in timpul războiului, Partidul 
Comunist Italian devine la perioada 
postbelica un‘mare partid de mn.se, 
forță de bază a vieții social- 
polltice Italiene. în toată această pe
rioadă. Enrlco Berlinguer a îndeplinit 
sarcini de mare răspundere încredin
țate de partid, actlvlnd sub îndru
marea imediata n tovarășilor Palml- 
ro Togliatti șl Luigi Longo. Tn 1MB 
este ales membru supleant al Direc
țiunii partidului, lor Intre 1950—1938 
este secretar general al Federației 
Tineretului Comunist Italian, In 1957 

>1 s-a încredințat conducerea Școlii 
centrale de partid. în 1090 ente ales ■ 
membru al Direcțiunii, fiind respon
sabil al secției organizatorico, iar 

terenul propriu. Ea n-a reușit In 
partlda-derbl a etapei nici sfi clș- 
tlgc ambele puncte „Planificate", 
nici ea descotorosească de un 
rival atlt do amenințător cum so 
arată larâșl a fi echipa universita
rilor clujeni. De aceea, se poate 
spune, fără greș, efi beneflelar* prin
cipală a rezultatelor de Ieri este 
Universitatea Cluj, care acum s-a 
apropiat la nn singur punct de frun
tașele clasamentului, deși a avat 
o partidă atit de, dificilă „In de- 

, plasare". Duminica viitoare. F. -C.
Argeș va juca din nou la Pitești (cu 

. Universitatea Craiova), dar atunci sl 
clujenii vor juca acMă (cu Petrolul). 
In timp co U.T.A va pleca sfi-și

CLASAMENT

secretar

La recentul său congres, Parti
dul Comunist Italian s-a înfățișat 
mai puternic declt orlcînd prin 
coeziunea organizatorică șl polltlco- 
Ideologlcfi. prin unitatea rlndurlloc 

sale In Jurul conducerii, prin amploa
rea șl profunzimea legăturilor cu 
clasa muncitoare, cu marele jxxpu- 
lare, prin alianțele închegate at al*.o 
forțe politice, afirmlndu-se ca-forța 
socială capabilii să dea răspunsuri 
juste la problemele majore ale socie
tății Italiene, ®ă-l. ofere o alternativă 
constructivă, democratică șl pro
gresista. în această privință un 
program cuprinzător a oferit ra
portul prezentat la congres de 

’ tovarășul Enrlco Barllnguer, raport 
iln!liulfit' „Inalnle pentru construirea ■ 
nnlt&m muncitorești șl populare in 
vederea unul guvern de coliluni de--,. 
mocratică, pentru reînnoirea Italici po 
drumul spre socialism".

Ecoul larg pe caro ti au pozițiile 
de principiu și acțiunile P.C.I., în
crederea și Influența cresclndâ dd 
care el sa bucură în mase au pri
mit recent o nouă confirmare con
cludenta prin rezultatele alegerilor ge
nerale din 7—(I mat — expresie 
pregnantă a forțe! P.C.I. șl a rolului 
său chele ta viața politică Italiană.

împletind răspunderea ce II re
vine ca exponent al intereselor fun
damentale ale poporului Italian cu 
cerințele internaționalismului, P.G1. 
desfășoară o intensă activitate pe plan 
internațional, consacrata dezvoltă- . 
rll legăturilor prietenești și de co-

apere ce mai are de apărat tocmai 
la Constanța.

Subliniind In treacăt victoria cra- 
Jbvenllor la Brașov, prima lor victo
rie po stadion străin In acest cam
pionat, subliniind șl succesul, aștep
tat, al C.F.R,-uluJ. succes care-I aju- 
tâ pe clujeal sâ spere mai departe 
In salvarea do Ia retrogradare. ®fi ne 
oprim puțin asupra complicațiilor oo 
caro le-a croat Rapid echipei Ieșene. 
Prin pierderea unui punct in fata 
bucureștenltor. Politehnica a rfimos 
acum cu un avântai minim fata de 
ocupanta actuală a locului al XV-lea 
In clasament C.h'.R. Cluj. Iar. In 
următoarele etape, dlntr-un total de 
șase meciuri, echipa Ieșeană va Juca 
nn mal puțin de patru partide In 
deplasare ! Acest program nl se pare 
cu atlt mal dificil cu cit adversarii 
vor fl S. C. Bacău. Steaua. Steagul 
roșu și A.S.A, în timp ce una din
tre” cele două echipe ce vor vizita 
lașul se numește.- U.T.A 1

Valeria M1RONESCU

Americanul Bob Seagren, eam- 
plon olimpic la Ciudad de Me
xico. șl suedezul Kjell Issakson (pri
mul prfijtalsi care a învins Umila ce
lor 5.50 m) au corectat la interval de 
ci te va minute recordul mondial la 
săritura cu prăjina In concursul de 
la E] Passo.. Amlndol an realizat per
formanța de 5,BD m. Recordul mondial 
oficial era de 5,34 m șl aparținea lui 
IssalMon.

Cu prilejul unul 
deaf fisurat la Sofia. 
Ivonka Hrislova a 
record national la' 
tații cu rezultatul _ .... ,1___  __ I
zuliarul atletei bulgaro reprezintă

laborare cu celelalte partide comu
niste, întăririi solidarității cu mlș- 
cârllo da eliberare națională, cu alto 
forțe anilimperialls'.e. socialiste șl 
democratice ale lumii contempora
ne. Pe acest tfirim. din însărcinarea 
conducerii P.C.I.. tovarășul Enrico 
Berllnguer a desfășurat o Intensă 
activitate. El a fost intre anii 1930— 
1953 președinte al federației Mon
diale a Tineretului Democrat După 
1069 a participat ca reprezentant al 
P.C.I. la o scrie de Intilnlri bl și 
multilaterale cu partide comuniste. 
Sintetlzlnd poziția po care ee situea
ză consecvent P.C.I. In problemele 
mișcării comuniste și muncitorești, ale 
căilor de refacere și consolidare a 
unității el. tovarășul Enrico Bcrlln- 
guer sublinia : „Jn condițiile creșterii 
mișcării comuniste, această unitate 
se pune In termeni noi ; ea tre
buie sâ se bazeze pe recunoașterea 
diversității căilor șl formelor de 
luptă, de construire a socialismului, 
presupunlnd autonomia sl răspunde- 

tlcpllnă a fiecărui partid. Aceas
tă recunoaștere a diversității 
nu duce la vreo renunțare, la 
unitatea mișcării revoluțio
nare : dimpotrivă, eliberează 
acest obiectiv de orice forma
lism mitic șl dogmatic. Auto
nomia națională sl egalitatea 
partidelor, suveranitatea sl 
Independența fiecărui stat so
cialist, principiile respectului 
reciproc devin o necesitate 
fundamentală a Internaționa
lismului".

Pe planul vieții Internatio
nale. P.C.I. bo pronunță pen
tru etlmularea proceselor de 
ulfiblre a Incordfiril. pentru 
dezvoltarea amplă a cooperării 
Intre toate statelo. indiferent 
de orlmlulre soclnlfi. reitie- 
mentnrea nrln tratative n pro
blemelor litlsloase. desființa
rea bazelor militare sl mflsurl 
efective de dezarmare. Instau
rarea securității In Europa.

Ați cum este cunoscut, ra
porturile de prietenie, colabo
rare tovărășeasca s! solidari
tate Internationalists dintre 
Partidul Comunist Român si 
Partidul Comunist "Italian cu
nosc o rodnică dezvoltare, ba
zate ne principiile Indepen
dentei sl egalități! In drepturi, 
spiritul respectului si Înțele
gerii reciproce. In dezvolta
rea acestor legături un rol 
deosebit ds important nu avut 
Intilntrlle si convorbiri!® din 
ultimii ani dintre conducfito- 

celor două partide. Tovarâ- 
Enrico Berlinguer a vjzl- 
do dteva ori țara noastră, 
Intllnlt șl a purtat convor- 

cu tovarășul NIcolao Ceaușcscu, 
„1.1 membri al conducerii 

I'.C.R. — convorbiri care au dăt ex- 
presto dorinței 4»mune do a Intensi
fica po multiple planuri relațiile din
tre comuniștii român! bI Italieni, da 
a întări prietenia șl solidaritatea lor, 
corespunzător Intereselor celor douâ 
partide șl popoare, Inleresctor cau- 
zel’iuiltățjf mișcării , comuniste șl 
muncitorești, ale luptei forțelor 
antlliriperlaliste din lume. în rtepun- 

1 la fel Ici 15 rile cu ocazia alegerii 
sale In funcția de secretar general, 
tovarășul Enrico Berlinguer exprima 
hotărî rea do a acționa pentru ca 
retațitle dintre comuniștii Ita
lieni șl români, dintre poporul Ita
lian șl poporul României socialiste să 
fie mereu vil șl frățești.

Particlplnd din toată Inima Ia ani
versarea de M de ani n tovarășului 
Berlinguer, comuniștii șl Întregul 
popor român 11 felicită cu toată căl
dura șl afecțiunea șl 11 urează ani 
muljl, Bănfilnle șl succese tot mal 
mari In activitatea ce o desfășoară in 
conducerea P.C.L pentru viitorul

În cîteva rînduii
FOTBAL. — Selecționata de fotbal 

a Uruguayului și-a Început turneul 
In Europa, judnd la Madrid in fala 
a 70 ODO de spectatori cu echipa Spa
niei. Gazdele au obținut victoria cu 
scorul de 2—0 (1—0) prin golurile 
marcata de Valdez si Garate.

In campionatul lnter-brl tonic 
fotbal pe stadionul „Wembley" um 
Londra B-au inlilnlt selecționatele 
Angliei șl Irlandei de Nord. Judnd 
foarte bine, fotbaliștii Irlandezi au 
obținut victoria cu scorul de 1—0 
(l—0) prin punctul marcat de Terry 
Nelli In minutul 33.

. F" a ' ■ j t ... ,
VOLEI. — Contlnulndu-sl turneul 

În Japonia, selecționata masculină de 
volei a U.R.S.S. a jucat la foJrio cu 
reprezentativa (firii gazdă. Volei
baliștii sovietici au terminat Învingă
tori cu scorul de 3—1 (0—15. 15—13, 
15—5, 15—11). In meciul următor 
oaspeții au dștigat cu 3—2 (2—15, 

.8—15, 15—11, 15—12, 15—8).
TENIS. — „ROLAND GARROS*. Pe 

terenurile do la „Roland Garros* au 
continuat întrecerile din cadrul tra
diționalului turneu lntcmaUanal de 
tenis care are loc In flecare primă
vară țn capitala Franței. Barclay 
(Franța) l-a Învins cu 2—8, 8—1, 6—3. 
0—1 pe italianul Brazultl, Jar chilia
nul Cornejo l-a eliminat cu 7—5, 6—1, 
0—3 pe Beust (Franța).

. ■.■ ' , 'li ' , ? -ț '' •

una dintre cele mai bune performan
țe mondiale ale anului Inreglatrală 
In această probă.

în cadrul concursului desfășurat 
la Bonder (Colorado), atletul ameri
can Burry Schur a clștlgaf proba do 
&âritură in înălțime cu performanta

Cu prilejul 
desfășurat la 
nta) englezul __________ __
zat la decatlon 8 MO puncte (cea mal 
bună performanta mondială a anu- 
luf). Acest rezultat constituie un nou 
record al țării cale (v.r. era de 7 803 
puncte).

mlilta.nl
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sul N'lcolne Ceausescu,

Do-

t j

\ Lulnd apoi cuvlnîul, Stane 
lanț, secretar al Biroului Execu
tiv al Prezidiului U.C.L, 
cat

belor scrise. col respins! la exam:

de Prezidiul Sovietului

consacra toate forțele. Întreaga sa 
capacitate, dezvoltării patriei socia
liste, bunăstării popoarelor Iugosla
viei, întăririi frăției $1 unității j lor, 
triumfului cauzei socialismului.

Președintele Tito decorat

cx.
«’•

rirălucit militant șl conducător co-
■
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Excelenței Sale
Domnul ALEJANDRO AGUSTIN LANUSSE

Președintele Națiunii Argontlncnc
BUENOS AIRES

Cu prilejul aniversării Zllel nntJonnle a Republicii Argentina, doresc 
să adresez Excelențe! Voastre, In numele Consiliului do Stat, al guver
nului, al poporului român șl al meu personal, cordiale felicitări șl cele 
mat bune urări pentru fericirea dv. personală șl prosperitate poporului/ 
Argentinean prieten, pentru dezvoltarea continuă a relațiilor de colabo
rare dintre România șl Argentina. . ’

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele ConsiUului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Plecarea tovarășului 
Gheorghe ^ăduleșcu la Moscova

A fost de față V. I. Drozdenko, 
ambasadorul Uniunii Sovietico la

Maiestății Sale HUSSEIN IBN TAL All
Regele regatului Hașe.mit al Iordaniei

AMMAN
Cu prilejul Zilei naționale a Iordaniei, In numele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, al poporului român și nl meu personal, 
adrese.? Maiestății Voastre cordiale felicitări, împreună cu cele mal bune 
urări de prosperitate șl bunăstare pentru poporul iordanian.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Apreciem In mod deosebit mesajul Excelenței Voastre de bune urări 

pe care ni l-ați adresat cu ocazia zilei victoriei. 1
La rindul nostru, vă transmitem, In mod călduros, urări de sănătate 

continuă Excelenței voastre, de prosperitate șl progres permanent țării 
dv. frățești.

HAILE SELASSIE 
împăratul Etiopiei

i

NOI AMĂNUNTE PRIVIND
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Admiterea in liceele 
de specialitate

în acest an. concursul de admi
tere în liceele dc specialitate este li
sat intre 2,2 iunie șl 3 itillo pentru 
numărul Integral de locuri stabilite. 
Liceele la care vor cămine locuri ne- 
ocupato In setfuhea dfn vară vor 
ține un nou concura In perioada I—10 
septembrie. Pentru invățămîntul do 
zl, înscrierea candldnțllor (promovat! 
al clase! a VlII-a a scolii generale 
care nu au depășit virata do 17 ani 
împliniți între 1 Ianuarie — 31 de
cembrie) ko face po specialități Ia 
secretariatele liceelor. Intre 1—19 Iu
nie (15—29 august). Liceele vor n- 
ftsa numărul locurilor planificate, w 
specialități, cu 15 zile înainte1 de 
concurs. în perioada înscrierilor, nu
mărul candldațllor înscriși se afi
șează zilnic.

Concursul de admitere este pre
cedat de examinarea medicală a 
candldațllor care se va efectua cu ■ 
1—3 zile Înainta de începerea pro
belor scrise, col resplnjj exami-

1 <$U1 WU- UUJ.E.ll . -rs -r nj.-.

în acest an concursul de admite
re va consta din următoarele Drobe :
a) o probă scrisă sl orală la alegere 
între limba șl literatura română șl 
un obiect din profilul specialității In 
care ao Înscrie candidatul : fizică, 
chimie, științe biologice, geografie :
b) o probă scrisă sl orală la mate
matică.

La specialitatea arhitectură sl sis
tematizare, concursul de admitere 
este precedat de susținerea unor 
probe de verificare ’ a aptitudinilor. 
Acestea slnt eliminatorii s! eo sus
țin la obiectele : desen după natură 
șl desen linear.

Probele concursului de admitere se 
vor susține din materia studiată în 
clasele V—VHÎ a'e școlii generale la 
obiectele respective. Programele do 
concurs au foot editate de revista 
..înyfițămintul profesional sl tehnic” 
în luna Ianuarie 1972.

Probele scrise se desfășoară la 2S 
Iunie, pentru limba șl literatura ro- ■ 
mână aau obiectul pentru care a op
tat candidatul, șl la 27 Iunie DC.n- 
tra matematică, resoectlv. la 1 șl 2 
septembrie, acolo unde sc progra
mează un al doilea concurs datorită

■ peociipări! tuturor locurilor. Probele

Ieri în (ară : Vremea 6-a men
ținut in general frumoasă șl 
călduroasă. Corul a fost varia
bil, mal mult senin, In cursul 
dimineții. După-amlază s-au 
semnalat aversa locale de ploaie 
și frecvente descărcări electrice 
în nordul șl vestul Moldovei șj 
în zona gubcarpatlcă a Munte
niei. Averco cu totul izolate 
s-au mnl semnalat In nord- 
esiul Podișului Trnnsîlvnnlei; 
Vlntul a suflat slab, pînă In 
potrivit Temperat;,rai aerului la 
ora 14 oscila Intre 10 grade In ■ 
Pătirlagele șl .28 grade la Timi
șoara. Slnnlcoînul Mare? Calafat, 
Bălleșt!, Caracal. Tr. Măgurele

Miercuri lă amiază a, plecat la
Moscova tovarfl.șui Gheorghe Râdu- 
lescm, vicepreședinte al Consiliului da Bucureju. 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al României In Consiliul de Ajutor 
Economic . Reciproc, pentru a parti
cipa la lucrările ’ celei! 
dințe extraordinare a Comitetului

rt+rwinni M- A’ Lcscclho. vicepreședinte alLa p.ecare, .pe aeroportul Otopenl, M(nIr4ri Iîns«i
erau prezențl tovarășii Jnnos Fazeltas, 
vicepreședinte nl Consiliului de Mi
niștri, Vaslte Glign, adjunct nl minis
trului afacerilor externe, alte per
soane oflciaie.

★ a ■
■ în aceeași îl. tovarășul Gheorghe

_ RMulnscu o goslt la Moscova. Pe ae
roportul Șeremellevo erau prezentl

S /

i\

Consiliului de Miniștri al U.R.S-S., 
președintele Comitetului Executiv al 
C.A.E.H., N. V, Fadeev, secretar al 
C.A.E.R., alte persoane oficiale.

(Agerpres)

ale Marii Adunări Naționale
Republica Populară Ungară, semnat 
la București ta 24 februarie 1072. In 
vederea ratificării acestuia de către 
Consiliul de Stat al Republicii Socia
liste România.

Proiectul de decret a fost prezen
tat de tovarășul Vaslle Gllga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Avizul favorabil al comisiilor a fost 
înaintat Consiliului do Stat.

Comisia pentru politică- externă, 
și Comisia juridică ale Marii 
lări Naționalo, întrunite In ziua 

de 2-1 mă! 1972, sub președinția to
varășului Mlhal Dalca, președintele 
comisiei pentru politică externă, au 
examinat, din însărcinarea Consiliu- < 
Iul do Stat, proiectul do decret pri
vind ratificarea Tratatului de priete
nie, colaborare șl asistență mutuală 
Intre Republica Socialistă România șl

Comisia pentru problemele do apă- 
,'raro'r* '’-r-
Aduni

(Agerpres)

Președinta Federației Democrate 
Internațională a Femeilor, Harta Kuu
sinen, care a făcut o vizită de prie
tenie In țara noastră, n părăsit 
miercuri dimineața Capitala.

La plecare, pe aeroportul Otoponl,

președinta F.DJ.F. a fost condusă 
da Suzana Gâdea, președinta Consi
liului Național ai Femeilor, Eugenia 
Andrei, reprezentanta Consiliului 
țional al Femeilor la F.D.I.F., și 
persoana oflciaie.

scrisa nu sînt eliminatorii. Probele 
orale încep după o zi de la termi
narea ultimei probe ccrisci 61 sa sus
țin Buceeslv pe obiecte sl In zila di
ferite. Admiterea elevilor In licee se 
face tn ordinea doscrescfndă a me
diilor generale, obținute de candidați 
la concurs sl tn limita locurilor pla
nificata pe specialități. Pentru ce
siunea de vară, limita minimă de 
admitere este 0. Iar pentru sesiunea 
de ioamnă — S. în cazul cind po 
ultimul loc 6fnt mal multi candidat! 
cu aceeași medie, va fi admis can
didatul caro are media cea mal more 
la promovarea clasei a VITI-a. La 
concursul de admitere nu există reu
și ti’ fărfi loc sl nu se aprobă reexa
minări. "Candltlnțll declarați admiși la 
concursul de admitere se pot înscrie 
numai la liceul și la specialitatea ta 
care au candidat

Concursul de admitere In tovălă- 
mintul sersd si fără frecvența con
stă , din aceleași probe g! se desfă
șoară după normele stabillte’fpentra 
învățămlntulrdo >zl. Se-pot prezenta’ 
ta; concursul de admitere In llceaki 
de specialitate — Invfițămlnt garai sl 
fără frecvență — peraoanelc. Indife
rent de virală, care au absolvit cla
sa a VTII-n a școlii generale sau po
sedă studii echivalente șl lucrează 
în domeniul specialității pentru cure 
candidează. La învățămlntul seral șl 
fără frecventă.' concursul de admite
re va avea loe In perioada I—10 sep
tembrie. Probele scrise au fost pro
gramate la următoarele data i 1 sep
tembrie — limba Sl literatura româ
nă «au obiectul pentru caro a optat 
candidatul: 2 septembrie — mate
matică.’

înscrierea cnndldnțllor la concursul 
de admitere va începe cu 15—30 zile 
înainte de concurs, sisllndu-se cu 
2 zile înainte de începerea luL

La concursul de admitere — în- 
vfițămint seral sl fără frecvență — 
admiterea ,so face în ordinea dea- 
crescfndă n mediilor generale obți
nute. Media minimă de admi
tere este 5.

Informații suplimentare privirii 
condițiile de admitere șl modul de 
desfășurare a concursului se pot ob
ține de la secretariatele liceelor de 
specialitate. z

*8 '’J!'i"Î7;T? f.1 .t '' ■ !’.C

șl Călărași. Tn București : Vre
mea a fost frumoaaă și căldu
roasă. cu cerul variabil Vlntul 
a suflat slab, plnă la potrivit. 
Temperatura maximă n fost da 
27 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 27 șl 28 maL în țară s 
Vreme relativ frumoasă șl căl
duroasă. Cerul va fi variabil, cu 
In nor Ari mal accentuata In nor
dul țări! șl ta reglunon de mun
te, unde so vor semnala averse 
de ploaie. însoțite de descărcări 
electrice. în rest oyorae Izolate. 
Vini potriv!’. Temperatura va 
ecădaa ușor In noed-ertul țării. 
Minimele vor fi cuprinse latre 
3 șl 15 grade, tar maximele Intre 
T8 șl 2B grade. I.a București : 
Vreme relativ frumoasă și căl
duroasă, cerul vn fi variabil, fa
vorabil avcreal de 
inflrșltul 
olab, plnă'ln potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

ploaie
Intervalului 1

alba iulia Extinderea prestărilor
de servicii către populație

ALBA IULIA (Corespondentul 
„SdnteUa> St. Dlnlcă). Pqntru 
rezultatele obținute In anul tre
cut, Uniunea județeană a coope
rativelor meșteșugărești Alba a 
primit, de curind. titlul de 
..Uniune evidențiată pș țară“, 
dlstlnoțle care I se acordă pen-, 
tru n treia oară consecutiv. O 
distincție care onorează, dar șl 

i obligă unitățile wile ta o exigen
ță sporită față do solicitările 
cetățenilor.

— Ne preocupă In mod deo- 
scblt, Îmbunătățirea activității 
de prestări de servicii către 
populație — ne spune tovarășul 
Mănfillă Radu, președintele 
U.J.C.M. Alba. în acest an, vo
lumul serviciilor prestata către

i -3OV .fjLrma’UA®
Președintele Marii Adunări Națio

nale, Ștefan Vokec, a primit o tele
gramă de mulțumire din partea lui 
Kamel El-Assad, pentru felicitările 
adresate cu ocazia realegerii acestuia 
în funcția de președinta al Camerei 
depuCațllor din Liban.

l

Cu ocazia Zilei naționala a Repu
blicii Argentina, ministrul afacerilor 
externe al Republicii Socialista 
România, Cornoliu Mânoscu, a adre
sat ministrului relațiilor externe ol 
Argentinei, 5 Lals M. de Pablo Pardo,: 
o telegramă de felicitare.

, ■ i* > , < .
* Miercuri a părăsit Capitala o dele
gație a U.T.C. condusă de tovnrfișul 
Marțian Dan, prlm-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministru pentru problemele

nl Uniunii Tineretului Gxnuntat Dl- 
mltrovtat din R. P Bulgaria. Li ple
care, pe , aeroportul Otopenl. delega
ția a fost salutată de secretari ai C.C.

• V ts. ti I »' w il «4,« J0 AV »
al U.T.C.. de activiști a' 
U.T.C. Au fost prozeliți Spas Gos- 
podov — ambașadorul Republicii 
Populare Bulgaria la București sl 
membri al ambasadei.

*
Ieri,’ 2-1 maL a sosit Ia Bacău ln- 

tr-un schimb de experiență o delega
ție â orașului Karl Marx' Sladt din 
R. D. Germană, condusă de tovară
șul Rudi Scharrer. Drim-«crofar al 
comitetului orășenesc nl Partidului 
Socialist Unit din Germania al Kurt 
MOUer. primarul-șef nl orașului. 
Oaspeții nu fost IhUmplnat! de tova
rășul loan Ichltn, prlm-secrctar nl 
comitetului municipal de partid, pri
marul orașului, șl de altl reprezen
tanți nl consulului popular munld- 
paL Timp de 5 zile, delegația ger
mană va vizita o seamă de obiective 
Industriale' "W comeffeiălS.' îebli;“nol I 
cartiere da locuințe șl baze: sportive 
din orașul Bacău, salina Tg. Ocna, 
stațiunea balneo-cl’.materlcă Siănlc 
Mojdova si Cheile BicazuIuL

.«■
nalltatea Iul loslp Broz Tîto, poartă 
pecetea activității eale neobosite, pă
trunsă de dinamism, de devotament 
nedezmințit față de patrie, de Inte
resele fundamentale ale poporului, 
,de Idealurile libertății, păcii șl Pro
gresului. Incepind cu data de 4 iulie 
ItHl — momentul istoric ol declan
șării insurecției armate împotriva 
cotropitorilor — și plnă ,1a Încheie
rea victorioasă a războiului de eli
berare. armata de eliberare națio
nală șl detașamentele de partizani 
al căror comandant suprem a fost 
tovarășul Tilo au dat lovituri năpraz- 
nioa mașinii de război hltlerlste. ca 
și mercenarilor ustaș! și cetnlcl, clștl- 
gtndu-șl stima șl admirația lumii 
Întregi.

în focul lupte! de eliberare s-au 
Închegat Intra partid șl cele mai largi 
innso populare legături din cele 
mal strinse ; au avut loc Importante 
prefaceri revoluționare, care șl-au 
găsit o elocventă expresie în faptul că 
in zonele eliberate au luat naștere 
nrlmele organe ale puterii nonulnre.

,« F' - „iȘlțfJtțț oița, ȘSJ.................................
Înțelegerii șl colaborării Intre popoa
re, ol progresului șl păcii In lume. 
Activitatea lui L B. Tito, a U.C.I. 
reflectă preocuparea pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate țările socia
liste, pentru afirmarea tot mai pu
ternică a Influenței socialismului pe 
plan mondial. Pornind do la cerin
țele internaționalismului proletar, 
U.C.L so pronunța neabătut pentru 
dezvoltarea relațiilor dintre partidele 
comuniste șl muncitorești pe baza 
fermă a principiilor stimei șl încre
derii reciproce, a deplinei egalități' 
In drepturi, autonomie! și neameste
cului, cu respectarea dreptului fiecă
rui partid de a-șl stabili' politica 
potrivit condițiilor specifice In care 
activează — principii care formează 
temelia unității mișcării comuniste, 
a tuturor forțelor revoluționare, 
antllmparlnJiste, iubitoare do pace șl 
progres.

Totodată, susținind principiul co
existenței pașnice, active, Iugoslavia 
socialistă Iși dezvoltă raporturile cu 
toate țflrlle, promovează o politică de

?

nealiniere lâ blocuri militare. 
Ia poziție hotărîtă împotriva 
colonialismului sl ncocokmta- 
Ilsmuiul. împotriva politici! do 
forță, presiune si amenințări, 
aduce o contribuție de preț la 
soluționarea problemelor ma
jore alo vlelll Internaționala 
— dezarmarea, «ecur'tatea In 
Europa sl In lume, lichidarea 
focarelor do tensiune 81 con
flicte — la cauza păcii, coo
perării și prieteniei Litre po
poare.

Poporul român, leaat prin 
străvechi legături de prietenie 
cu popoarele Iugoslaviei, co- 
munlsiii; oamenii muncit din 
tara noaslrfl. devotat! Ideilor 
jnlcmatlonnllsmuJui proletar, 
principiilor solidarității frătestt 
cu toate țările socialiste, par
ticipă din toată inima in săr
bătorirea tovarășului Tosln 
Broz Tilo — prieten apropiat 
nl Romftnlel noclnltste. ol po
porului nostru. Este-un orilel 
fericit de a evoca o dată mal 
mult legăturile strinse. fră
țești — izvorite din vechi tra
diții de luptă comună sl ridi
cate pe o treaptă nouă, .■supe
rioară. In nnll aoclallsmulul — 
dintre Partidul Comunist Ro
mân șl Uniunea Comuniștilor 
din Iugoslavia, dintre țările al 

,_popoare!e noastre. Slnt legături 
' trainice. Indestructibile, care se 

lărgesc necontenit prin colabo
rarea frățească pe cele mal

cetățeni prin atelierele coopera
ției meșteșugărești va spori cu 
șase milioane lei față de anul 
trecut Se vor da In folosință 
unități noL Peste dteva zile, In 
modernul cartier de blocuri Ce
tate. din municipiul Alba Iulia., 
vor II deschise șase unități not 
La Sebeș sa află in construcție . 
un atelier de vopsltorlc șl tlnl- 
chlgerie auto șl altele. în Alba 
Iulia a fost înființată- cu o lună 
in urmă, o cooperativă cu profil 
de construcții cu activitate la 
nivel județean. Această coope
rativă. prin eole șase șantiere 
ale sale șl un atelier propriu de 
proiectare, va asigura o mal 
bună coordonare a activității de 
prestații de servicii către popri- 
talie In domeniul construcțiilor, ț

J

sărbătoarea națională 
a poporului sudanez

Astăzi, poporul su
danez sărbătorește trei 
ani do la instalarea la ___ . .... . p,
putere a Comanda- zăcămintelor' minerale Numolry au relevat 
meniului revoluției. Iii identificate plită in dorința comună de a 
frunte'CU președintele prezent, fler, manjean, 
Gaafar ci Numelry. crom, .aur, cupru - 
Acest moment’ memo- mnînni
rabll In istoria Suda
nului a fost Însoțit do 
un șir de măsuri^ pe 
linia consolidării Inde
pendenței, a folosirii 
In Interesul propriu a 
resurselor naționale, 
care au deschis ; larg 
perspectiva dezvoltării 
economice șl socialo a 
țârii. Ho îșl găsesc o- 
glintlirea în planul 
cincinal de dezvoltare
— 1971—1975 - 
prevede, intre 
extinderea

carea prospectări! de
noi resurse naturale, convorbirile cu pro
punerea In valoare a ședințele Gaafar el 
zăcămintelor; minerale Numelry ou _pelevat

_ , dezvolta colaborarea 
— multilaterală romăno- 

1 In diferite 
domenii — politic, e- 
conomlc, tetinlco-stlin- 
ițiflc, cultural' Această 
dorință șl-a găsit re
flectarea in semnarea 
unul acord de colabo
rare economică șl teh
nică. a unul acord co- 
mereial pe termen 
lung, ca ri In perfec
tarea unor înțelegeri 
privind alte forma de 
cooperare.

Cu prilejul aârbăto- 
ril naționale a noporu- 

... ... . , < , Iul prieten sudanez,extinderea culturilor, bll în istoria acestor porranli român 11
do bumbac, principala relații, vizita In Sudan transmite calde felld-

........................ țări și urări do prospe
ritate sl pace.

valoroasa materii pri- sudnneză 
me ta vederea indus- domenii 
triallzăril tării. în ur
mătorii ani vor H con
struite 20 de uzine noL 

Poporul român pri
vește cu simpatie efor- 
iurile poporului suda
nez pentru lichidarea 
subdezvoltării', pentru 
progres economic ®1 
social.' între cele două 
țări dezvoltlndu-so re
lații de prietenia șl 

care colaborare.
altele. Eveniment remarca-

ramură economică a a președintelui Consi- 
Sudanulul. lntanslfi-. liulul de Stat, tovnră-

Comuniștii, oamenii muncii, popoa
rele Iugoslaviei vecine și prietene 
«îărbătoresc astăzi împlinirea a 80 
de ani do Ia nașterea tovarășului 
loslp Broz Tlto. președintele Repu- 
,bl!ell Socialiste Federative Iugo
slavia;’ președintele Uniunii Comu
niștilor din, Iugoslavia,

Fiu devotat șl încercat conducător 
nl clasei muncitoare șl al popoare
lor IugoslavieL militant de frunte 
a! mișcării comuniste șl muncitorești 
internaționale, personalitate proemi
nenta a vieții politico contemporane, 
tovarășul Tito, prin activitatea ra 
revoluționară de peste șase decenii, 
caracterizată printr-un ndlnc pn!r:o- 
llsm șl Internaționalism proletar. 
,prln spiritul de abnegație vădit In 
lupta pentru Interesele fundamentale 
ele celor ce muncesc, pentru cauza 
socialismului, șl-a ciștlgnt stima si 
înalta prețuire a tuturor celor ata
șați Idealurilor libertății, dreptății 
sociale șl progresului.

De curind. Intr-o cuvîntare rostită 
în satul său natal. loslp Bros Tito 
snunea : ..Cea mal mare satis
facție din viata meu a fost 
aceea că un putut să dau 
partidului nostru, prin activita
tea desfășurată timp de raulll 
sul. ceea ce am considerat eu 
ca proletar — am fost munci
tor ș! am cutreierat mnlt prin 
lume — că trebuie să I se dea. 
satisfacția, că ora putut să-mi 
pun serviciile-în slujba clasei 
muncitoare. în slujba poporului 
meu*. Intr-adevăr. întreaga 
viață șl'activitate a tovarășu
lui Tito se împletesc elrlns. 
Indestructibil cu glorioasa is
toria a partidului comuniștilor, 
cu lupta eroică pentru liber
tate națională șl socială, ta- 

țfășurală de ponoarelo Iugosla
viei — fiind ta Întregime dedi
cate Împliniri! celor mal Înal
te aspirații ale acestor po
poare. sore făurirea societății 
«ochllste. sore un viitor pros
per și fericit

Născut în eatul Kumrovct 
(regiunea croată Zngorle). In
tr-o familie do țărani nărad. 
I. D. Tlto. după absolvirea 
școlii elementara șl a scolii de 
meserii, devenit muncitor me
talurgist. a intrat In mișcarea 
revoluționară încă în anul 1910. 
A lucrat Ia diferite Întreprin
deri din tară șl de peste ho- 
,taro sl a cunoscut dLn olln. 
nemilloclt. soarta1 amară a oa
menilor muncii, supuși exploa
tării șl asupririi caoitailBte.
pârtlclpind activ, în numeroase rin- 

,duri In greve. «.’■■monstraUl șl 
alte acțiuni • de luptă ale ma
selor muncitoare; La Începutul 

, primai conflagrații mondiale; In anul 
1014. loslp Broz Tito a fost arestat 
pentru propagandă antirăzboinică șl . 
întemnițat In fortăreața Petrovnra- 
din. în anul următor, a fost tri
mis pe frontul rus. undo a fost grav 
rănit șl luat prizonier. în dude cap
tivității șl sfldlnd prigoana' autori-,;.. 

..țătllor tarlsta. nu șl-a Încetat, acti
vitatea revoluționară. Izbutind să la “ 
contact .cu revoluționarii roși ..din ™ 
rindul muncitorilor feroviari. Arestat 
pentru r5 luase atitudine împotriva 
fărădelegilor fală de prizonieri] de ' 
război, a fost eliberat de muncitori 
în'timpul revoluției din februarie 
1917. pârtlclpind In Iulie Ia marile 
demonstrații din Petrograd, organi
zate de bolșevici împotriva guvernu
lui provizoriu, Iar'in primăvara anu
lui 1918 la luptele împotriva forțelor 
contrarevoluției.

Repatrilndu-so în 1920, loslp Broz 
Tlto — membru n! Partidului 
Comunist din Iugoslavia (constituit 
Iii 1919-șl aruncat In Ilegalitate în 
1021). — primește sarcini de con
ducere fn partid cn șl In cadrul 
sindicatelor. Repetatele arestări sl 
prigoana la care a fost mums nu nu 
făcut dedt să-l sporească hotărlrea 
tn lupta pentru cauza clasei nsuhcl- 
toaro. șă-1 călească tot mal mult
muntat.

Avlnd ca secretar general pe tova
rășul Tito — funcție pe care o înde
plinește din 1037 — partidul a deve
nit o puternică forță mobilizatoare a 
maselor muncitoare ta lupta împo
triva regimurilor antipopulare din 
vechea Iugoslavie, a politicii reac
ționare. profasciste n claselor slănl- 
nltoare. trnnsformfndu-se Intr-un 
factor tot mnl puternic al vieții po
litice din tară.

O paclnă de eroism legendar în 
Istoria de luotfi a popoarelor Iugo
slaviei pentru eliberarea națională ri 
socială, pentru salvarea ființei națio
nale. a marcat-o In ani! de grea în
cercare a! celui de-al doilea război 
mondial, epopeea rezl«tcntel antihi
tleriste, desfășurată de aceste po
poare. sub conducerea Partidului Co
munist din Iugoslavia In frunte cu 
I. B. Tlto. întregul război do elibera
re. evenimentele revoluționare din 
acel ani. ca șl din perioada ce a ur
mat sini indisolubil legate do perso-

■■ ■____

Cea de-a doua sesiune a Vecei an
tifascista de eliberare națională a Iu
goslaviei (2D nolembrlo 1&!3), a adop
tat cu Însuflețire hotărî rea ca acest 
for să se constituie ca organ legisla
tiv suprem al teritoriilor eliberate șl 
să proclame constituirea guvernului 
Iugoslavie! no! șl a Comitatului națio
nal de eliberare, sub conducerea pre
ședintelui L B. Titp.

Prin eroismul ș! abnegolta vădite 
în bătăliile purtate pontra Izgonirea 

I fasciștilor; de .pamămlntul natrlel.lor, 
prin uriașele jertfe de «Inge pe care 
le-au'dat. prin pierderile grele prici
nuite cotropitorilor, popoarele Iu- 

. goslavlel șl-au odua o contribuție 
remarcabilă la lupta antlhltlerlslă a 
popoarelor Europei, la cucerirea vic
torie! asupra fasclsmuluL

în perioada postbelică, loslp Broz 
Tiio, investit cu cele mol Înalte 
funcții de partid sl de stat, a desfă
șurat o activitate neobosită consacra
tă făuriri! orîpdutrll noi, aduclnd o 
contribuite de seamă In abordarea In 
spirit creator a problemelor revolu
ției șl construcției socialiste in tara 

• prietenă, la aplicarea principiilor 
' generale ale mnrxlsm-lenlnlsmulul. 
potrivit condițiilor specifice ale a- 
ceatel țări. Sub conducerea Uniunii 
Comuniștilor.: popoarele Iugoslaviei
au repurtat mari Izblnzl In edifica
rea noii orlndtilri. în apărarea șl 
consolidarea independenței și suve
ranității naționale. In Industrializarea 
socialistă a țării, In dezvoltarea crea
ției materiale șl spirituale n popoare
lor, In’rldlcarea continuăă standardu
lui lor de vlațA Succese de seamă au 
doblndlt oamenii muncii din Iugosla
via pe calea Îndeplinirii Importan
telor hotăriri ale Congresului al 
EX-lea sl ale celor două conferințe 
ale U.C.I.. a vastului program de 
acțiune adnotat de aceste înalte fo
ruri ale comuniștilor. Obiectivele a- 
cestul program. In fundamentarea că
ruia tovarășului Tito II revin merite 
deosebita, sînt. tn esență, perfecționa
rea cadrului de manifestare construc
tivă a Inițiativei sl aptitudinilor crea
toare ale oamenilor muncii, perfec
ționarea sistemului politic sl adlnd- 
rea democrației _ socialiste, consoli
darea unității al coeziunii popoarelor 
Iugoslaviei, înflorirea șl progresul 
continuu al tuturor republicilor și re
giunilor. al Întregii țări.

Stimat șl Iubit de popoarele patriei 
cale. loslp Broz Tlto se bucură, In 
același Ump, de o înaltă considerație 
pe plan Internațional. nfirmlndu-Ee 
ca un promotor activ, neobosit el

J Ziua națională a Iordaniei

Astăzi. Iordania (ărbâtorește 23 de ani de la proclamarea inderwn 
deniei de stat, eveniment co a Încununat Huita îndelungată a nooorului 
ncrwlcl țări Ipuxitrlva dominației coloniale. în neofit răstimp, eforturile 
poporului iordanian au dus la o serie de transformări înnoitoare, la rea
lizări In dezvoltarea economică al eoclolă a tării.

Cu prilejul Zile! naționale a Iordaniei, poporal român, care urmă
rește cu MmpaHa strădaniile ponorului acestei țări, ca si ale tuturor po
poarelor arabe În vederea propășirii materiale sl spirituale.’II adresează* 
urări de noi succese In înfăptuirea telurilor ne care El lo-a nrouns. ne 
calea progresului sl nării.

In fotografie : vedere din Amman, capitala tării.

diverse planuri — politie, eco
nomic. tebnlco-ștlIntKlc. cultural — 
și a căror cronică s-a Îmbogă
țit- în ultimele zile cu pagina isto
rică înscrisă prin Inaugurarea de că
tre tovarășii Nlcotae Ceaumcu el 
loslp Broz Tlto a grandioasei ope
re realizată In comun de po
poarele României șl Iugoslaviei 
— Sistemul hidroenergetic de la 
Porțile de Fler. în timpul noii 
sl fructuoasei intllnlri ce a fivul loe 
in aceste zile Intre conducătorii ce- ț 

‘lor-“două■’“Wl.-' tovarflțul Nîrolae j 
Ceaușescii, refer'.ndu-se ia apropiata , 
sărbătorire a tovarășului Tlto șl la....re n tovarășului Tito și la 
meritele salo ta promovarea relații
lor de prietenie șl bunăveclnătate 
romftrto-Iugoslava, a spus : „Desigur, 
activitatea tovarășului Tiio a început 
In Partidul Comunist din Iugoslavia, 
Iar întreaga sa viață a închinat-o 
clasei muncitoare șl popoarelor Iugo
slaviei, comunismului. Dar, servind 
Interesele popoarelor Iugoslave șl 
comunismului In Iugoslavia, el a 
contribuit mult Ia așezarea pe baze 
no] a relațiilor dintre poporul român 
șl popoarele Iugoslave, tată de ce 
consider că începuturile lui ta acti
vitatea revoluționară au o însemnă
tate șl pentru prietenia dintre po
poarele șl partidele noastre0.

La rindul său. tovarășul loslp 
Broz Tito, relevlnd evoluția continuu 
ascendentă a raporturilor româno- 
lugoslnvo, n arătat: „Garanția jdez-/ 
vollărll cu succes In continuare a 
colaborării constă In faptul că ca se 
bazează po o prietenie sinceră, Jega- 
Iltaie în drepturi șl respect reciproc. 
Noi sin tem dc mult timp orientați 

,unl| spre alții, iar astăzi ne leagă șl 
mal mult eforturile comune In con
struirea sociallsniulul, In lupta pen
tru pace șl colaborare Internațională 
egală in drepturi”.

în această zj, poporul român, 
transmlțlnid popoarelor Iugoslaviei un 
frățesc salut, le urează clin toată 
Inlmn ca. sub conducerea Uniunii 
Comuniștilor, în frunte cu tovarășul 
Tlto, să repurteze noi și mari Izblnzl 
în opera do .construcție Kxdallstă, In 
Înflorirea șl propășirea continuă a 
patriei lor.

Comuniștii, întregul nostru popor 
adresează astăzi eminentului condu
cător de partid șl de stat al ! țării 
prietena, tovarășului loslp Broz Tlto, 
călduroase felicitări șl 11 urează an! 
mulțl, sănătate și noi succese de sea
mă In activitatea consacrată progre
sului continuu al Iugoslaviei socia
liste, Idealurilor nobile ala libertății, 
păcii șl Înțelegerii Intre popoare,. r—-

BELGRAD ȘEDIMȚA FESTIVĂ A ADUNĂRII FEDERALE
TOVARĂȘULUI I. B. TI TO l-A FOST ÎNMÎNAT ORDINUL 

DE EROU NAȚIONAL Șl CARTA POPOARELOR 
Șl NAȚIONALITĂȚILOR DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD 24. — Corespondentul 
nostru, G. loncicu, transmite: • 
Miercuri după-amtază. la Belgrad a 
avut loc'ședința Adunării Federale a 
ILS.F. Iugoslavia, consacrată calei' 
de-a ESO-a anlvemărl a zilei de naș
tere a președintelui.loslp Broz Tlto. 
La festivitate au participat membrii- 
Prezidiului R.S.F. Iugoslavia, al Pre
zidiului U.C.L. Consiliului Executiv 
Federal, Consiliului Federației; Pre
zidiului Conferinței federale a Uniu
nii Socialista a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, al altor organizam 
politico șl obștești.

Tn cadru! ședinței. Mlalko Todoro- 
vlcl. președintele Adunării Federale, 
l-a luminat tovarășului I. B. Tlto Or
dinul de Erou Național, pentru me
rite deosebite in dezvoltarea sl întă
rirea partidului comuniștilor iugo
slavi. In organizarea ui conducerea 
rezistentei naționale antlhltleriatg In 
ani! celui de-a! doilea război mon
dial. In făurirea noului stat Iugoslav 
Si In desfășurarea construcției so
cialiste.

Toți cel prezenl! au ovaționat cu 
însuflețire momentul tnmlnării celei 
mai Înalte distincții Iugoslave pre
ședintelui L B. Tilo.

a ©vo- 
actlvltatea neobosită a lui 

loslp Broz Ti io, desfășurată timp 
de aproape patru decenii in . frun
tea popoarelor Iugoslaviei, pen
tru llbariate șl independență na
țională, pentru construirea sode- 
tățll socialiste șl promovarea Idea
lurilor de pace ț! progres ale po
poarelor.

Președintelui Tlto l-a fost lumina
tă. In cadrul aceleiași ședințe. Carta 
popoarelor șl naționalităților din 
Iugoslavia. In somn do omagiu pen
tru activitatea sa revoluționară pusă 
In slujbă frăției, unității si egalității 
popoarelor și’ naționalităților Iugo
slaviei.

tn încheierea ședinței festive, a 
luat cuvlntul președintele loslp Broz 
Tlto. care ă subliniat că realizările 
evocat® se datoresc sp-ljlnuiul tu
turor colaboratorilor căi, ol tuturor 
oamenilor muncii, tn frunte cu co
muniștii, al căror ajutor a fost de 
neprețuit. Tovarășul loslp Broz Tlto 
a arătat că, sl pa mal departe, !șt va

I

cu „Ordinul Lenin"

Suprem al II. R.S. S.
f.l, ’ •" *!••’ '.Li' ?■

MOSCOVA 24 (Agerpres). — Prin 
decret al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S.. președintele loslp 
Broz Tito a fost decorat cu ..Ordinul 
Lenin”, pentru merite In luata co
mună împotriva fasclsmuIuL contri
buția Însemnată la întărirea priete
nie! trăiești dintre popoarele Uniu
nii Sovietice și Iugoslaviei, partlclna- 
rea activă la lupta pentru pace al 
dezvoltarea colaborării internațio
nale șl cu prilejul împlinirii vtrsiel 
■de 89 de ani anunță agenția
T.A.S.S.
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Semnarea unor acorduri sovieto-americane
MOSCOVA 24 (Agerpres). — La 

Moscova qu continuat, miercuri, con
vorbirile dintre Leonid Brelnev. se
cretar generai el C.C. al P.C.U.S.. 
Nikolai PodgomlI. președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem ‘ al 
U.R.S.S.. Alesei Koslghin. președin
tele Conslliuluj de Miniștri al 
U.ILS.S.. șl Richard Nixon, nrese- 
dlntele S.U.A. Obiectul convorbirilor 
care, după cum precizează agenția 
T.A.S.S.. nu decurs Intr-o atmosferă 
de lucru, ,1-a constituit, dezbaterea 
problemelor a căror nryillză a fost 
Inceaută In cadrul IntllnlrUor si ne
gocierilor anterioare. O ntentle deo
sebită a fost acordată problemelor 
europene

Miercuri după-nmlază. Alexcî Ko- 
Mghin sl președintele Richard Nixon 
ou semnat ocordul dintre guvernele 
Uniunii Sovietice șl Statelor Unite 
cu privire Ia colaborarea In cerceta
rea și folosirea snaliuiu! cosmic in 
scopuri pașnice. lotodată. Vladimir 
Kirillin, președintele Comitetului 
pentru Știință s! Tehnică de oă lin
gă Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.. 
șl William Rogers, secretarul .De
partamentului de Stat’ni S.U.A. au 

, Bcpnnnt acordul cu privire la colabo
rarea wvIeto-Bmerlcană In dome
niul științei si tehnicii

Ln cerepKinln Kemnăril nu parti
cipat Leonid Brelnev. Nikolai Pod- 
gomli, alți conducători fiovlctlcl.

Potrivit primului acord nării le vor 
dezvolta colaborarea In domeniul me
teorologiei cosmice. In studierea me
diului natural si cercetarea snatiulul 
cosmic. Ele au căzut de acord nșunrn 
creării de mijloace adecvate Pentru 
apropierea și cuplarea navelor și

stațiilor cosmice pilotate sovietice si' 
americane. In scopul sporirii secu
rității zborurilor omului in Cosmos 
Si asigurării posibilității do a realiza 
pe viitor experimente științifice co
mune. Primul zbor experimental, 
care prevede cuplarea' unei nave 
cosmice sovietice tip ..Soiuz* șl a 
unei nave cosmice americane de tip . 
„Apollo”, cu "transbordarea reciprocă 
□ .'cosmonaut!lor. se prevede să aibă 
kx: in cursul anului 1OT3.

AI doilea acord prevede schim
buri de oameni de știință șl specia
liști. de informații tehnlco-șlilnțlflce 
Si de documentație, elaborarea șl 
realizarea in comun a unor progra
me șl proiecte In domeniul silințe
lor fundamentale șl al celor nul leale.

*
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

Liderii partidelor republican și de
mocrat In Senatul S.U.A. și-au exori- 
mat speranța că actualele convorbiri 
sovieto-omericane la nivel înalt ge 
vor. încheia cu rezultate pozitive. 
Hugh Scott, liderul fracțiunii repu
blicane. a apreciat că In cursul con
vorbirilor pot fi. obținute succese im
portante, în urma cărora vor spori 
șansele păcii. La rindul său. Mike 
Mansfield, liderul majorității de
mocrate, șl-a exprimat speranța că 
vor fi realizate o serie de acorduri 
bilaterale, sa va asigura reglementa
rea problemelor comerciale, dezvol
tarea schimburilor dintre ceie două 
țări precum și rezolvarea altor pro
bleme de interes reciproc.

*
Guvernul R. F. a Germaniei urmă

rește cu atenție șl Interes convorbi
rile sovîeto—americane do la Mos- 

i covn, a afirmat, miercuri, In cursul 
i unei conferințe de presă care a avut
I loc la Bonn, un purtător de cuvlnt
• vest-german Pornim de la conslde- 
“ rental,'a adăugat ci, că ratificarea 

tratatelor cu Uniunea Sovietică șl 
R. P. Polonă va contribui la succesul 
convorbirilor de la Moscova.

ZAIR

ÎNCHEIEREA congresulu 
MIȘCĂRII P0PU1ARE 

AREVOLUȚIEI
KINSHASA 24. (Corespondentă de 

la-Vlorel Popescu). Primul congres 
ordinar al Mișcării Populare n Revo
luției sl-a încheiat miercuri, lucră
rile in prezenta președintelui Repu
blici! Zair, Mobutu Șese Seko.

La congres nu- parilclnat peste
1 S00 de delegați renrezcnllnd toate 
provinciile țării, precum șl un mare 
număr de Invitați, reprezentind miș
cări do eliberare din Africa, diverse 
partide, șl organizat!! din tari , de 

■ pe toate oontlnehteta. Din România 
a participat o delegație n Partidului 
Comunist Român, condusă de tova- 
râșul Com®! Burtică, membru 
pleont bl Comitetului Executiv, se
cretar ol C.C. al P.C.R.

în încheierea dezbaterilor, congre
sul a adoptat o serie de rezoluții in 
domeniul politiei Interne, ,'preconi- 
zind mătrurl pe olanul stricturilor 
politice, fiodale. economice si finan
ciare. precum! șl In domeniul politi
cii externe.

- * /
Delegația P.C.R.. conduwfl de tova

rășul Cornel Burtică, a părăsit, 
miercuri după-omlazA' Kinshasa, î.n- 
dreptlndu-so spre Datrie.

BONN: Cnvîntarca președintelui Heinemann

’ ■ *t? ’-.r t'^X' l . -S i t "

PARIS

După ratificare, 
de cooperare cu

BONN 24 (Agerpres). — într-o de
clarație rostită la radiotelevlzlunea 
vest-germnnft. eu ocazia semnării le
gilor de ratificare a tratatelor înche
iate do R. F. a Germaniei cu Uniunea

ffl®â perspective 
țările socialiste 

german, a declarat că. după intrarea 
In vigoare a tratatelor R. F. a Ger
maniei cu U.R.S.S. și cu Polonia, gu
vernul Intenționează să continue 

— --------- politica de normalizare a relațiilor
Sovietică gl cu Polonia, președintele' cu țările 'socialiste din Europa, Prin

tre' acțiunile următoare — a men- 
-----  țlonat von Wechmar , vor figura 

forme cu Constituția țării. • ..Promo- Încheierea unor acorduri ’supiimonta- ”'„.i «„ •„<. re fn domeniile eco,nwnlc.;ștllnUfIc>1
cultural cu* țările semnatare*ale ce
lor două tratate, precum șl un schimb 
de păreri cu .R. D. Germană «suora 
relațiilor viitoare dintre cele douâ 
state germane. To‘.<xlatfl. a -‘adăugat 
el. guvernul prezidat de Willy 
Brandt este dispus să înceapă con
vorbiri In vederea normalizării rela
țiilor cu alte țări socialiste si :să ’ ac
ționeze pentru pregătirea qpnferin- 
țel general-europeno de securitate.

Gustav Heinemann a afirmat că 
textele celor două tratate slnt.conr 
vind In continuare actuala politică în 
relațiile'cu țările socialiste din Euro
pa. a precizat el. guvernul federal se 
străduiește sfi depășească una din 
problemele cele mai dificile de după 
război ale R. F. a Germanică*.

în încheierea declarației. Gustav 
Heinemann n lansat un apel pentru 
aplicarea tratatelor, nentru cooperare 
cu toate țările socialiste europene.

* .'
ROdiger von Wechmar. purtătorul 

do cuvlnt adjunct,al guvernului vest-

'L ț JT
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Acțiuni ofensive ale forțelor patriotice
SAIGON 24 (Agerprcs). — Agenția 

France'Prcss^ anunță că ih Vietna
mul de «ud au continuat să se deSM- 

jentarr» crâitornirrf Irmin i<n. wvnrț Plnto-iiL 1 - 

rilor înalte. In special pe șoseaua care 
leagă orașele Konturn șl Pielku.

S.U.A. REFUZA RELUAREA CONVORBIRILOR CVADRIPARTITE
Intr-o declarație' comună 

tează agenția A.P. — delega

i'. >■» S--WS ’ fl •RWW'1
. „ . . . „ „ . De .asemenea, pe frontul An Loc —

France Treșșțț anunță că Ih Vietna- Saigon, unitățile FNJE. au dezlănțuit . 
—i j„ un barăJ de/artllerie șf rachete asu- .
șoare puternică lupte in zona Platou!- pra Importantei ibazp aeriene i amerlrt 

.------- cane do la Bten Hon (24 Iun nord-est
de Saigon).

Convorbiri între delegațiile 
P.C. R. și P.C.F.

„L'Humahltă* cu tovarășul Etienne 
Fnjon, membru al.Biroului Politie, 

j z.~ - r; _J
ziarului, cu redactori șl colaboratori 
al ziarului. în cursul! aceleiași zile, 
delegația română s-a Inlfflnit cu con
ducerea Federației P.C.F. din depar
tamentul Val-<!e-Marne.' a ■ ■ fost 
primită ia primăria. Orly, a vizi
tat instalațiile -aeroportului Orly, 

____ _______ _  precum și noile :haie ale .com-. 
Duties, Raymond Guyot, membri ni plexului ■ pentru aprovizionarea re-

■•S ■ 
t i ■ 1 -■,.•■...

PARIS 24, — Corespondentul nos
tru, Paul i Dtaconcscuy transmite : Fnjon, membru al Biroului „ Politie,
Miercuri • dupâ-amiază, delegația secrelar-al C.C. al l‘.C.F., director al
Partidului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Paul Nlculescu-Mlzll. 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului. Permanent al C.C. al 
P.C.R., a avut convorbiri la sediul 
Comitetului Central a.l Partidului 
Comunist. Francez Au participat, din 
partea franceză, tovarășii Jacques
Biroului PolP.lc.nl C.C. aj P.C.F., Jpnn gltmil pariziene do la Rungls. De-
Knnapa șl Henri Rol-Tanguy, meni- legația a fost insolită do tovarășii
bri ai C.C. al, P.C.F., Roger Trugniin, Henri Rol-Tanguy, Guy Poussy,
activist la secția externa a C.C. ăl membri al C.C. al P.C.F., de Gaston
P.C.F. Din partea română au pârtiei- 
Iiat tovarășii Constantin Bâbălău, 
membru supleant nl Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prlm-secretar 
al Comitetului județean Dolj nl 
P.C.R.. Ionel Dlcu, adjunct do șef de 
secție la C.C. al P.C.R., și-Constantin 
Popovlci, adjunct al directorului In
stitutului pentru pregătirea cadrelor 
in problemele conducerii soclal-poli- 
Uce. Convorbirea s-a desfășurat in- 
lr-o atmosferă oiicta, tovărășeâîdl,.
' în. continuare, delegația P.C.R. a ___ _____ __
avut o Tntllnlrc ta redacția ziarului Henri Rol-Tanguy și Roger Trugnan.

: - - <
ULAN BATOR

Vlens, primar comunist al localității 
Orly.

■Scara, ambasadorul României li 
Paris, Constantin Flltan. a oferit o 
ninsă tovărășcaică In' onoarea dele
gației .Partidului Comunist Român. 
Au participat lovn.r'ișil Renă Piquet, 
Artdră Vleuguet, membri al Biroului 
Politie, necretart al CC. al P.C.F.. 
Raymond Guyot. Guy jBe^so. Claude 
Popperen. membri al ‘Biroului Poli
tic al C.C al P.C.F.. Jeon Kanapa.

de astăzi a celei de-a 8-a legis
laturi a parlamentului, începe 
faza cea mai intensă șl com
plexă a vieții politice italiene, 
avifid'ca obiectiv reglementarea i 
crizei de guvern.' Se'știe că ac- ( 
lualul cabinet condus de An- ( 
dreottl nu a avui Învestitura . 
parlamentului șl, după votul ne
gativ din Senat In februarie ' 
trecut, el a rimas In funcțiune ' 
doar pentru „expedierea trebu- < 
rilor curente*. Se așteaptă deci ( 
ca in cîtcva zile. Imediat după ( 
alegerea președinților Camerei ( 
Deputațllor șl Senatului, a con- .

■ stltulrii și alegerii conducerilor 
grupurilor parlamentare ale dl- ’ 
feritelor partide reorezentnte In ' 
noul parlament, șeful statului. < 
președintele Lcone, să rodcscnl- ( 
dă cleiul consultărilor In vede-, < 
rea desemnării viitorului prim- ( 
ministru .

în ajunul arealul Important 
moment pentru evoluția situa- ’ 
țlcl din Italia, pe culoarele par- < 
lamentulul domnește o stare de < 
spirit ce n-ar putea fi definită ( 
ca senină. <

Astfel, in timp ce democrat- . 
creștinii declară că nu se mai : 
simt legați de vechea formulă ’ 
do centru-stSnga șl că. drept uf- ’ 
mare,' Ișj pot alege allații de gu- < 
vern Inceplnd de la socialiști ți < 
oină In .liberali, partidul eocla- ( 
list repetă că este dispus să r»ar- ( 
tlclpe la guvern numai dacă 
partidul democrat-creștin se nn- , 
gajează să renunțe la orice cor ’ 
laborare pe plan guvernamental • 
cu liberalii. Evident, ..arltmc- • 
ilea parlamentară" permite ilo- < 
moCTat-creștinilor ®ă formeze ( 
guverne de coaliție atît cu so- < 
clallșlli. cit f! — lnlocuindu-S , 
pe eoclallșU — cu liberalii. Dar 
o astfel de .taltematlvâ* In- ’ 
seamnă în primul rlnd o opțiune ' 
de natură politică, ștllndurșa < 
prea bine c& Intre poziția P.S I. 1 
șl cea a P.LI. există nu numai < 
deosebiri ideologice și do pro
grame de acțiune, el și o situare 
diferită pe scena poiilîcă ita
liană’ In raport cu poziția fată 
de revendicările so’lcltate de 
masele populare. Deci, cheia. 
rezolvării crizei de guvern 
se- află In mllnlle; P.D.C. 
și .viitoarele tratative șl' dlxra- 
țll vor demonstra In ca. măsură 
acest partid este holărlt ®3 
meargă pe calaa. unor reforme, 
sau să adopte o poziție codoer- 
vaîoare.

Cu toate că nu particlnfi la 
tratativele pentru formarea vii
torului guvern. ParLIdul Comu
nist Italian a făcut cunoscut In 
mod limpede că numai un gu
vern care- să țină seama de In
teresele maselor muncitoare și 
pooulare. caro șă apere Institu
țiile republicane și să dea ri
posta cuvenită clementelor neo
fasciste. poate găsi rășouasuri 
actualei- situații din Italia. „La 
alcătuirea guvernului. scHe zia
rul „Unită", nu poate sâ. nu se 
țină seama de exneriențn tre- 
cuiului șl de Ind'ci|IUe corpu
lui electoral, care au spus ,.nn“ 
revenirii Ia politica centristă, 
a dat 40 la sută din voturi slin-. 
®1I, a făcut să înainteze și mai 
mult — in ciuda atacurilor 1 de
mente din toate direcțiile — 
forța cea mai înaintată si nnlta 
n clasei mnnc’loare. Oriee so
luție care nu ține seama de a- 
cesle elemente sau este în con- 
trad'c'Ie cu ele poate duce doar 
la noi crize șl la noi dlflcullățl".

N. PUICEA

in Bolivia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

■ - ■) " ■■■ I . 1 '
LA PAZ .24" (Agerpres). 

eadorul extraordinar șl plenipotențiar 
al României in Bolivia. Mircea Ni- 
cotaescu. a foat primit, ■ la 24 mai. 
de președintele Bolivlel. Hugo 
Banzer Juarez, căruia l-a prezentat 
scrisorile de acreditare. Au fost de 
față ministrul de externe bolivian. 
Mario Gutierrez, si Dinu Popovld. 
prim-aecrelar economic, șeful Repre- 

comerdalelzehtaințel

delegației P. C R. 
in Islanda

REYKJAVIK 24 - Trimisul nostru 
special. N. Plopeanu. transmite : De
legația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Mihai Gore, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R.. 
și-a continuat vizita in Islanda, fâ- 
clnd o călătorie In regiunea Afcu- 
reyri. din rtordul Iridepflrtat al Is- 
landel. Au fost vizitată obiective In
dustriale. baze sportive șl obiective 
turistice. Au avut loc InUlnirl ale 
membrilor de!egnîre|.. române cu re
prezentanți ai organelor locale ale 
Partidului Alianța Populară, cu oa
meni al muncii.

Miercuri dimineața, delegația P.C.R, 
a fost primită la Reykjavik de Mag
nus KJartansson. ministrul industriei 
șl sănătății, unul dlnlre reorezentanțll 
Partidului Alianța Populară in ac
tualul guvern. în continuare, mem
brii delegației române au vizitat re- 
i'tat'ția rJarului '„Thlodvllilnn*. orga
nul Pnrliduiiii Alianța Ponuiară: șl 
S-au Ințllnlt cu lideri al Unljinil ,Sln- 
d'catelor." întllnlrile s-au desfășurat 
intr-o atmosferă de ! prietenie șl 
cordialitate.

Seara, ambasadorul Republicii So
cialiste România. Vasiie Punaan. n 
oferit o masă cu prilolul vfzlie! In 
Islanda a delevnțle! P.C.R.. condusă 
de. tovarășul Mlhn! Gere. Au partici
pat Ragnar Arnnlds. . oresedintn'e 
Partidului Alianța Populară. Adda 
Bara Sicrfusdotltr. vicepreședinte. Jon 
Snorri Thorlei freon, sefrelar. și alte 
persoane oficiale' Islandezei

înlr-o declarație' comuna — rela
tează agenția A.P. ■— delegațiile Sta
telor Unite șt administrației saigone- 
ze la Conferința de la Paris in pro
blema Vietnamului au respins propu
nerea făcută de reprezentanții li. D. 
Vietnam $1 al G.R.P. al Republicii

Vietnamului de Sud privind reluarea 
lucrărilor cohfeririței In ziua de Joi. 
23 mal. ■

După cum se știe, convorbirile de 
la Paris au fost Întrerupte ta 4 mal, 
iii mod unilateral," do delegațiile ame
ricană și salgoneză.( .

AVIAȚIA AMERICANA EXTINDE BOMBARDAMENTELE 
ASUPRA OBIECTIVELOR INDUSTRIALE DIN R. D. VIETNAM

Purtătorul de cuvlnt al Ministerului 
Apărării al. S.U.A., Jerry Frledheim, 
a recunoscut că aviația americană îșl 
extinde bombardamentele asupra 
obiectivelor Industriale din IL D. 
Vietnam. EI a precizat că ■„bombar
darea, la sflrșltul sfiptămînil trecute, ' 
a unei centrale "electrice situate la

. *

aproximativ 12 irm nord-veat de Ha
noi, deschide o nouă fază In distru
gerea obiectivelor industriale ale 
R. O. Vietnam", .ca, do pildă, uzine 
de produse chimic®,- oțelflril, uzine de 
motoare, t 
obiective * civile.

fab-ici do ciment șl altat, U- . 3 - » -.V 4

r '
...................

DECLARAȚIA DE PROTEST AMENDAMENTUL MANSFIELD 
A M.A.E. AL R. D. VIETNAM

HANOI 24 (Agerprrah — M.AE. al 
R. D. Vietnam n dăt pubUdtăUi o 
declarație de protest In caro arată că 
la 23 mal numeroase avioane ame
ricane au efectuat raiduri de bom
bardament asupra cartierelor de lo
cuințe. uzlnqlor șl școlilor clin ora
șele Haifona șl Nam Dinh., precum 
.șl asupra zonelor jțoputate. dintr-o 
aerle de provincii. Au fost u- 
ciși și răniți numeroși. civili și 
a fost distrus un mare număr de lo
cuințe. Instituții economico si cul
turale. M.A.E. al R. D. Vietnam con
damnă cu severitate aceste acte de 
război ale Administrației S.U.A. si 
cere cu fermitate încetarea Imediată 
a minării șl blocadei porturilor nord- 
vletnameze. a bombardamentelor șl a 
tuturor actelor de violare a (suvera
nități! șl securității R. D. Vietnam, j

I

I
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aprobat de comisia pen
tru AFACERI EXTERNE A 

SENATULUI AMERICAN

Comisia de afaceri exlerne' a Sena
tului american a aprobat marți, eu 
șapte VoUirt, contră două, amendâ4 
menhir senatorului1 Milce. •Manitielă, 
liderul majorității' democrate, caro 
cere Încetarea finanțării forțelor ț a- 
mericane din Vietnamul de sud după ' 
31'august a,c. “ " ‘ !

Pe .de. altă parte, comisia^ a re
dus creditele pentru străinătate so
licitata de guvern,de,Ia 2,203 miliar
de la L7 miliarde dolar! țl a limitat 
ajutorul milljâr acordat administra
ției Ixm Noi ta' 2T3 mlltoana dolari, 
sumă In care nu sjnt insă incluse 
cheltuielile privind operațiunile rae
riene? Totodată, comlsln a redus Ia 
339 milioane dolari (față de 539) cre
ditele miUtare pantru ferael. 
T"S tn ’

Roma

comandament
Știrile sosite din zonele „fierbinți" 

ale globului, undo ®o mai mențin ul
timele puncte de sprijin" ale Impe
rialismului șl coloiilalifcnulul, de- 
monsîrează cu forța de netăgăduit 
a faptelor că nici un fel de slăvile 
nu pot zăgăzui mișcarea de elibe
rare că era sclaviei coloniale n ajnsa 
definitiv șl lrevocabll și nici un 'el de 
forțe nu pol inătjușf'voința de liber
tate si independență națională a 
acestor popoare.

Sini edificatoare In acest sens lup
tele erîncene .desfășurate de forțele 
patriotice din Angola. Mozambic, 
Guineea-Bissau, rezistența cresclndă 
a populației Zimbabwe In Rhodaslnț 
acțiunile tot mal viguroase ale pa- 
trtoțltor africani din Africa de Sud.

'O deosebită amplosrb a luat In ul
timul timp lupta poporului din Nami
bia (străvechea denumire a terito
riului pe care colonialiștii l-au bo
tezat ’Africa de' sud-vesî) împotriva 
dominației rasLșIllor eud-afrlcahl, 
pentru cucerirea independenței na
ționale. Plasată la sfirșRul primului 
război mondial sub mandatul LigU 
Națiunilor, această ex-colonie ger
mană a fost anexată ulterior în 
itmm! gama volnic de Republica Sud- 
Africană; care ■ și-a ’extins și aici . 
odioasa ei politică de apartheid.

Populația africană; care reprezintă 
peste 80 la sută din Întreaga popu
lație a țării, a fost grupata In ban
tustane. după statemui sinistrelor la
găre din R.S.A., fiind lipsită de ceie 
ma! elementare drepturi' și libertăți.. 
în minele namlblcne. care aparțin mo
nopolurilor. occidentale, a fost Insti
tuit. un adevărat sistem de scla
vaj. Toate acestea au dus la 
declanșarea de către patrioțlj na- 
mlblent, grupați In Organizația po
porului- din Africa: de sud-veșt 
(SWAPO), a luptei armate împotriva 
autorităților rasiste. Insurecția ar
mată din. zona, Caprivi.. situata la 
frontiera cu Angola șl Mozambic, s-a 
extins treptat, cuprinzind Întreaga 
țară. Slnt cunoscute putemlede gre- 

' v<; ți manifestații organizate In urmă
cu clleva luni în orașele, șl centrele 
miniere ale Namibiei, In semn de pro
test față do condițiile inumane do 
lucru, față de practicile discrimi
natorii pe care le Îndură popu
lația namlblană fn proprla-1 
Aceste acțiuni greviste, cele ma! mari 
din Istoria țârii, au depășit Insă ca
drul economic. transformlndu-se 
!ntr-o amplă acțiune poUtlcfi. Eve
nimentele amintite au demonstrat 
o dată mal mult forța poporului na- 
rnlblan, hotărirea aa de a lupta" pe

toate căile șl prin toate mijloacele 
pentru cucerirea dreptului ®ău sacru 
de a trăi Intr-o pairla- liberă șl su
verană.

Acest drept a fost recunoscut Încă 
din 18®B de Adiinnrea Geherală a 
O.N.U.. problema namlblână aflln- 
du-.se fărfl întrerupere, do atunci, pe 
ordinea de zi la Națiunile Unite. în 
iunie, 1S71. . Curtea Internațională 
de Justiție stipula, fără ochlvoc, !n- 
Ir-o rezoluție că ..prezența Republicii 
Sud-ATrlcane in Namibia este llegnlfi 
și că R.S.A. este obligată să-și eva
cueze administrația pentru a pune 
capăt ocupări! acestui teritoriu0. Iar 
mal recent. Consiliul de Securitate.

IM PREAJMA
CONFERINȚEI 

INTERNAȚIONALE 
PENTRU NAMIBIA

Întrunit In sesiune extraordinară la 
Addis Abeba, a reafirmat caracterul 
legitim al luptei ș poporului narnl- 
blan. Republica Sud-Africană conti
nuă Insă să' sfideze toate aceste ce
reri. Cu atît mal mult sc Impune In 
prezent necesitatea intensificării spri
jinului Internațional pentru transpu
nerea In viață a* acestor rezoluții. 
Unul asemenea scop ii este dedicată 
șl. Ctontorlnța internaționalh pentru 
Namibia, rare Lșl deschide miine lu
crările la Bruxelles.

Forța viguroasa ’ cu care popoarele 
luptă pentru lichidarea ultimelor ves
tigii ale. colonialismului, a practicilor 
anacronice ale rasismului șl aparthei
dului. Împotrivă oblllicii Impariallste 
de hegemonie șl dictat, reflectă in 
mod elocvent puterea Irezistibilă de 
atracție a ideilor independenței șl 
suveranității naționale.

Poporul român, care a cuncscu*,. el 
Însuși, din propria, experiență, vicisi
tudinile dominației, străine, dlnd'grele 
Jertfo pentru cucerirea libertăți) șl 
Indebendențel naționale, este profund 
solidar cu lupta popoarelor împotri
va Imperialismului, colonialismului, 
neocolonlallsmulul șl rasismului, pen
tru afirmarea dreptului lor sacru la 
o viață liberă. Independentă. Cu cal
dă simpatic este urmărită In țara 

.noastră lupta neînfricată a patfloțl-
"ir . '■ ' v.'i'’." ■:

a 3
Tor din Angola, Mozambic, Gulncea- 
Blssau, Namibia Rhodesia. .Simpa
tia, Înțelegerea și solidaritatea mili
tantă cu ’.oale popoarele carp luptă 
pentru cucerirea liberlfițU. pentru a- 
părarea drepturilor lor fundamentale ( 
reprezintă o trăsătură esențială con
stantă a politicii externe a Partidului 
Comunist Român, n-Românie! soda- 
ltstc. Pe ■ linia întăririi sprijinu
lui concret acordat mișcării de elibe
rare națională. a tuturor forțelor an- 

T'llmperialtste. In cursul anului trecui 
Comitetul Executiv al C.C ol P.C.R. 
a adoptat așa' cum se știe. Iwlărirea 
privind crearea Fondului de solidari
tate.

O expresie grăitoare a solidarității 
active dintre poporul român șl aspi
rațiile, acestor popoare . de libertate. , 
Independență ■ și, progres a eonțti- 
l'Jlf-o recenta vizita a tovarășului 
Nlcolae Ceau’oscu Intr-o serie - de 
țâri ale Afridi. întllnlrile șl convorbi
rile pe caro .secretarul general al par
tidului rwittrj le-a avut cu conducă
torii unul șir de mișcări de. eliberare. 
Cu acest prilej a fosi reafirmată ho- 
t&rlren Partidului' Comunist Romfin. 
a Romăn!el socialiste de a acorda și 
In viitor un Sprijin' multilateral, activ, 
cauzei juste a acestor popoare, care 
au dreptul sacru de a folos! or|co for
mă de luptă, inclusiv cea armată, 
pehlru n-sl doblndi libertatea și In
dependența națională. Totodată, con
ducătorii mișcărilor de eliberare și-au 
exnrimat recunoștința pentru spriji
nul consecvent primit din partea po
porului romfin. care tișl fndcpilne'te 
cu cinste sarcina de detașament activ 
ol frontului mondial ahtilmoerlallst.

Alături de alte țări Iubitoare do 
pace șl progres, de toate forțele ma- 

! relul front antlimpârlnUșt- din lume. 
România militează cu consecvență 
pentru aplicarea pină ta capăt a re
zoluțiilor O.N.U. privind decoloni
zarea.' pentru lichidarea definitivă a 
colonialismului —, acest anacronism 
rușinos, Tn cea mal flagranta conira- 
dicțle-cu aspirațiile poooarelbr de a 
se' dezvolta coresnunzășor voinței șl 
Intereselor lor vitale. Este o itecesl- 
tăte stringentă fă «e Intensifice e(o-- 
turlle tuturor forțelor înaintate ale 
omenirii pentru .Ti-nînrea dreptului 
la libertate și neatîmre a ponoru
lui namiblan. a celorlalte popoare 
aflate'încă sub Jugul colontal. pen
tru abolirea oricăror forme de domi- 

'• halle șl asuprire — șl România' este 
bot ti rit ă să acționeze și pe viitor cu 
aceeași fermitate-pentru împlinirea 
acestui imperativ al vremurilor

j, colonialismului '— acest anacron.âm

(

Tuncraliilc Iui Janisaranjfhiin Sambu
ULAN BATOR 24, (Agcrprew). — vemulul. Partidul sl inirogul popor

Miercuri au avut loc la Ulan Bator mongol a «ubllntat Tedenbal. vor
funeraliile iui Jamsaranghlln Sambu, păstra Întotdeauna o amintire lumi-
membru al Biroului Politic al Corni- noasă eminentului activist de partid
telului Central al Partidului Popular" șl om de stat. Jamsaranghlln Sambu. 
Revoluționar Mongol, președintele Au rostit, apoi, cuvlnlărl reprezen- 
Prezldlulul Marelui Mural Popular al tanțl al claie! muncitoare, țărănimii 
R. P. Mongole. si JntelecluaIIlății mongole.

lÂtlnd cuvintul la mitingul da do- ’ 
llu,- Jumjoaghlln Tedenbal. prim^str- 
cretar al C.C. ol P.P.R.M? președin
tele Consiliului de Miniștri al R.P. 
Mongole, a arătat că i Jamsaranghiin 
Sambu a depus o activitate consec
ventă șl pîină de abnegalio spre bi
nele poporului mongol. îndeplinind 
cu dnato hotărirlle partidului șl au-
J1

r
t

Jamsaranghlln Sambu a fost In- 
mormlntat In Piața revoluției popu
lare din capitala țării.'

La funeralii a participat o delega
ție a Republicii Socialista România, 
condusă de tovarășul Leonte Muta, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.CJL

ÎN BĂTĂLIA PETROLULUI
FRONT COMUN PENTRU DEJUCAREA MANEVRELOR 

COMPANIILOR OCCIDENTALE
La Geneva a început 

cea de-a patra rundă de 
negocieri dintre statale 
producătoare de petrol 
din. Golful Persic (A- 
rabla Saudită. Iran, 
.Qatar, Irak. Kuiccli.

; ț'A&ti sD.’iabi) ,și compa- ______ _______
.nlile petzoliera occiden-- gocteri debulaazd 
,tale care actloneasă in 
aceste" lăți. Reprezen
tate da ministrul sandii 
al petrolului și resur
selor minerale. Zaki Ja- 
mani, si-de eiperti ai
O.P.E.C. (Organizația __ _ ,„uui „„
statelor producătoare de 15 zile pentru a adopta 
petrol), țările respective măsurile necesare spo- 
soliciîâ, o participare riril producției de pe- 
initlali de 20 la tută la . _i __
capitalul acestor com- 1071. In car contrar. 
panii, cifră care ar ur- ■ ■ -
ma sâ sporească uit 
rlor pind la 51 la sul— 
Negocierile se vor refe
ri, de asemenea, ta pre
țul petrolului, ta modul

de cl'iracjic gl. comer
cializare, precum îi In 
alto probleme menite să 
asigure țărilor posesoa
re de petrol o'exploa
tare in inlercjul pro
priu. •

Actuala rundd dane- 
tr-un climat da tensiu
ne generat de confrun
tarea dintre Irak si 
..I.P.C.-_ 
learn Company*). Bag- > 
dădui a dat companiei 
occidentale un răgaz de
măsurile necesare sno- 
..... pil/UULlUJ Ub .JțfB- ,

■ (LSI . ’’•celui anului ’
Irakul va prelua con-

Irakului, prin reducerea 
extracției, încasările In 
devize ale acestei tari 
s-au Tedus eu 50—60 la 
suta In primele trei tuni 
ale anuluL Aceasta 
pune in cauză realiza
rea programului de 
dezvoltare a economi ei 
jraJtiehe. care depinde 
de veniturile obținute 
din comercializarea ve- 

(„Irak. Petro- trolului.
O serie de tari pro

ducătoare de petrol, 
printre care Venezuela. 
Kuweit si Libia, și-au 
exprimat spritinul to
tal fată de revendicările 
Irakului si s-au pro
nunțai pentru o progra
mare a producției in 
cadrul O.P.E.C.. în 
scopul dejucăril mane
vrelor companiilor oc
cidentale.

'tc- trolul asupra Unei.bune
ild. părți din zăcăminte. Da

torita nollțicli promo
vata de I.P.C.. de sub
minare a intereselor

presa
Vizita Iui Fidel Casfro în 

Bulgaria. Filrx’ fw-'ixtte ai loca
lității Ruse. Fidel Castro Ruz, prim- . 
secretar al C.C. al P. O., din Cuba, 
primul ministru al Guvernului Revo
luționar; a vizitat Podul prieteniei de 
pe Dunăre, care leagă țărmurile ro
mânesc șl bulgar. Apoi. Fidel Castro 
Ruz, Însoțit de Todor Jlvkov. prlm- 
secretar al C.C. «al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consllluiul de Stal, a sosit 
In regiunea Sofia.

Convorbiri romihio-ira- 
nionO. BAlniștrâl energic! electrice, 
Octavian Groza, oftat In vizitii ofi- ■ 
dală In Iran, s-a lntlin.lt, miercuri, 
cu ministrul Iranian al energiei șl 
n pe lor, I. Vahldl, și cu M. Rotihnni, 
ministrul' agriculturii șl resurselor 
naturale. In aceeași zi, ministrul ro
mân a depus o coroană de flori' la • 
Mausoleul Tul' Raza" Șah' cel Mare.f i .

0 reuniune o comitetelor 
naționale din Europa ale 
UJI.I.C.EJ. șl-a deschis lucrările 
In Paria. Luînd cuvintul la deschide
re. ministrul ’ de externe francez, 
Maurice Schumann, a salutat; pre
zența, pentru prima dată* a repre
zentanților comitetelor din România 
șl Ungaria, „țări prietene Franței șl 
a căror activitate in domeniul • 
U.N.1C.EȚ. se dovedește dlnamleă".

. Convorbiri iugoslavo- 
egiptono. Be'snid au început 
convorbiri Intre Mirko Tepavaț, se
cretarul federal pentru afacerile ex
terne, șl Murad Ghaleb, ministrul de 
externe al R. A. Egipt, aflat Intr-o 
vizită oficiata.

„Ziua îiivâțămîntului și 
culturii, a scrisului slav și 
a presei bulgare" 8 fMt 
marcată miercuri Intr-un cadru festiv.; 
în piața „0 septembrie" din Sofia a 
avut Joc o mare manifestație a șco-; 
tarilor. In prezența iul Todor Jlvljoy,- 
prim-sccretar al C.C.tai P. C. Bulgar,ț 
președintele CcnsiUolul da Stat, ’

Gheorghi Tralkov, președintele From- țări relații diplomatico la nivel do 
.tulul Patriei, Stanko Todorov, pre- ambasadă.
ședințele Consiliului de Miniștri; și .
alți conducători do partid și de stat. 
In tribună se afla, de asemenea. Fidel 

' Cmwo. . ' '

Premierul Consiliului de 
Stat ol B. P. Chineze, C!u Ea_ 
lal. a primit pe’Abdel Halim Khart- 
dam. vlceprlm-minlstru și ministrul 
afacerilor externe al R. A. Siria, care 
Întreprinde b vizită oficială In R. P. 
Chineză, In fruntea unei delegați! gu- . 
vcrnamentale. A avui loc o convor- 

, blre ■ cordială, prietenească.

Vizita delegafiei P. C. din 
Australia în Iugoslavia. Sla- 
ne Dolnnț, secretar al Blrouhd-’Exe- 
cullv al Prezidiului U.C.I., a primit 
delegația P. C din- Austral la; con
dusă de Laurie Aarons, secretar na
țional al partidului. A avut loc o con
vorbire prietenească. In cadrul eărela 
au fost abordate aspecte ale situației 
internaționale actuale. Ambele părți 
și-au exprimat interesul pentru dez
voltarea relațiilor do cooperare Intre 
celo două partide?

ire-

I

I

La 22 mal a avut loc. Intr-un 
cadru festiv, ceremonia donării, 

•de către Ambasada română din 
Ottawa, a sculpturii „Metafora".' 
realizată de Comei Badea. Uni- 
versitătii din orașul Waterloo, 
^provincia Ontario. Primind a- 
ceastd. lucrare de artă, prctedln- . 
fele universității. dr. B. C. 
Matthews, a, framrmiș calde 

•mulțumiri 'guvernului ‘român si 
.realizatorului ei.

■! ; f . . ; ■ ■ ■
Statuî peruan a preluat 

integral sub controlul sau 
bunurile 'aparîinlnd societății petro- 

i Here.„International Petroleum Com- 
• pany*,-a cărei naționalizare a Început 

In octombrie IIK®.

Guvernele R. P. filbonia 
și Regatului Nepal8U cănit de 
acocd sfi stabileascăIntre cele două

0 întrevedere 8 avut 100 ta- 
tre primul ministru al Libanului, 
Saeb Salam, șl președintele Comite- 
tuiui^Executiv al Orgnnlzațlel pentru 
Eliberarea ' Palestinei. Yasser Arafat, 
care se aflfi intr-o vizită la Beirut. 
Au fost examinate probleme referi
toare ia activitatea șl prezența, pe 
teritoriul libanez, a unităților de 
guerilă ale organizațiilor pâlestlnene 
de rezistență, precum șl diferite as
pecte ale situației din lumea arabă 
și din Orientul Apropiat.

In baza unui decret emis 
de președintele Sudanului, 
Giininr H Numelry, ministrul aface
rilor Interne, Mohammed El Baghlr, 
a fost desemnat prim-viccpreședlnte 

, al^țârii,șl membru al Biroului Politic 
al Uniunii Socialiste Sudaneze.

Al 10-lea Congres mon 
dial al budLștilor, ta care par
ticipă delegați din >40 de țări ale lu-

■ mii,- s-a deschis la Colombo. Con
gresul . are ca temă „Budismul In 
sprijinul păcii". ’ ■

Valul de căldură care s-a 
' abătut asupra Indiei 8 prov°- 

cat, pină In prezent, moartea, a 430 
de persoane și daune considerabile 
agriculturii. , . '

Negocieri miglo-islonde-
■ 20, Ca ■ Londră au început tratative 
între o. delegație Islandeză, candluă 
da ministrul de externe, Elnar Au- 
8UȘtsson,J <și o .delegație britanică, 
condusă de d-na Twcedsmulr, minls- 
tru da stat ta Foreign Office. Se va 
Încerca soluționarea disputei dintre 
cele două țări, declanșată in urma 
hoiăririi Islandel de a extinde, limita 
teritorială do pescuit la 50 de mile.

Cabinetul japonez ® H>5™- 
Iwț programul, elaborat săplfimlna 
trecută, In scopul evitării unei even
tuate ‘ noi i reevaluări a yenului. Pro
gramul va fi supus tn cel mal scurt 
timpi- aprobării parlamentului.

8
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