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O Rentabilitatea din 
toamnă se hotărăște 
acum, în primăvară

© Cum colaborează 
organele județene cu 
răspunderi pe linia 
activității cultural- 
educative

® Faptul divers

@ Sport

a ambasadorului Finlandei
Veikko Mfikolii, ta legătură cu ple
carea definitivă a acestuia din țara 
r.oastră.

Cu acest prilej, a ayut Ioc o 
convorbire care s-a desfășurat ta
tr-o atmosferă cordială.

Joi, 25 mal, tovarășul, NJcolaejl

Ceaușescu, președintele Consiliului 
de Stat al ’ Republicii Socialiste 
România, a primit pe ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Finlande] la București, Kaarlo

l

în cinstea Conferinței Naționale a P. C. R
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prîm-ministru al Guvernului Revoluționar al Republicii Cuba
Astăzi roșește în Capitalii to- 

r varășul Fidel Castro Ruz. prim- 
«ecrelar al Comitatului Central 
al Partidului Comunist din Cu
ba. prim-mlnlstni al Guvernu
lui Revoluționar al Republicii 
Cuba. caro, la invitația Coml- 
îeîulul Central al Partidului 
Comunist Român șl a Consiliu
lui 'de Miniștri al Republicii 
Socialiste România; face o vizi
tă oflctală de prietenie in tara 
noastră.

Fidel Castro Ruz s-a r.ăscul la 13 
august 1927, în lo-calitatea. Biran 
(Mayari), în proirineta Orienle. unda 
a urmat primii ani de școalâ. Con
tinuă rtucliile la Havana, unde a ab
solvit invâțăminlul mediu ți a intrat 
la Facultatea de drept. După absol
virea facultății. In 1M9, a început tâ 
practice acocatura, iar in 1950 obți
ne titlul de doctor în drept. In tim
pul studiilor la Universitatea din Ha
vana a luat parte activă la mișcarea 
revoluționară a studenților.

La 10 marile 1952. dupd louUura de 
stat militard a Iul Batista, Fidel Cas
tro a prezentat Tribunalului Suprem 
«tn document In care demasca lorttu- 
ra ți cerea să se aplice sancțiuni.

La 20 iulie 1933, în,fruntea unul 
(•rup de 95 de tineri patriot! revolu
ționari, Fidel Castro a condus atacul 
împotriva fortireței Moncada, eve
niment care s-a înscria ca o adevă
rată epopee a bărbăției in istoria po- 
ttorului cubanez. Memorabilul asalt a 
constituit semnalul declan-tării insu
recției naționale. Cel 17 tocardjl care 
reușlserd să scape de represiuni au 
fost luațl prin surprindere ?l arestați 
pe muntele Gtoh Pledra, Deoarece 
autorititila: aveau d,e. glnd.sâ^l 'omoaz 
re ți sâ-l facă dispărut, tovarășii săi, 
temlndu-se ca nu cit biv ji Fțdg {' Ca |P 
tro sd fie asasinat, au declarat o gre
vă a foamei ți au obfinut victoria. 
Castro este plita ta urnta judecat, tar 
la procesul de la 16 octombrie 1953 
el a rostit memorabila pledoarie, cu
noscuta iub numele ..Istoria mă va 
a&Joltri". un aspru rechizitoriu la a- 
dresa tiraniei șl care cuprinde pro
gramul politic sl social dupâ care se 
conducea „Mișcarea 26 iulie".UU/.'taUl.Cl* -(--o- —-------

Condamnat"la 10 ani închisoare, au- 
toritațita l-au pus in libertate, ca 
urmare a sprijinului puternic din 
partea maselor populare, după doi 
ani pelrecufi in detențiune pe Insu
la Pinilor. Fidel Castro pleacă in ejdl 
in Statale Unite, apoi in Mexic, unde 
organizează o erpeditla pentru elibe
rarea Cubei de sub tiranie.

La 25 noiembrie 1956 pomette din 
portul mexican Tuxp-an, 1a comanda 
iahtului „Granma". tar la 2 decem
brie 1956 debarcă. In fruntea unul 
grup de.82 de,tineri rcvplultonari. in 
provincia Orienle. Expediția este 
surprinsă de forțele lui Batista fi lm- 
prățtlată In «rursul primei lupte. Doar 
eu 12 oameni. Fidel Castro s-a retras 

,. fa munții Sierra Maestro, unde ln- 
‘î&pe lupta de partizan! împotriva dic
taturii. La 17 ianuarie 1957. cu'29 de 
luptători, atacă cazarma din locali
tatea La Plata, ctțtlgtnd prima vie-. 
torle. Fidel Castro dă dovadă de rea
le calități de iscusit comandant de 
partizani, obtinînd succese asupra 
forțelor-regimulul dictatorial, ceea ce 
a avut «in puternic ecou In rindurlle 
poporului. Efectivele detașamente
lor de partizani au crescut rapid, 
translormlndu-se ln.tr-o armată re
voluționară. care a dat lovituri zdro
bitoare trupelor lui Batista;

La 10 februarie 195S deschide cel 
de-al doilea front de operațiuni,

și a celei de-a XXV-a aniversări a republicii
k; I ' '  ■ • ; - '• ________________ -_________________ _———|

.,-ș •. ■H' ftț

y

'1, . i; ■ 'i;

I

OULUI ! .1

JUDEȚUL BOTOȘANI COOPERAȚIA MEȘTEȘUGĂREASCĂ

SI-AU SUPLIMENTAT ANGAJAMENTELE
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toți cei ce muncesc 
Intr-o atmosferă de puternică efervescență politică, comuniștii, 

își exprimă în telegrame adresate (J. C. al P. C. R., tovarășului 
hotărîrea de a-și depăși și de a-și suplimenta angajamentele luate în întrecerea socialistă

oamenii muncii
lieola® Ceausescu,

de producție, beneficii sporite peste plan, eonlinoa ridicare a parai 
metrilor tehnlco-tcanomlcl șl calitativi ai produselor, extinderea ac
țiunii de auloutilarc, depășirea planului de export, reducerea impor
tului, intrarea ta funcțiune mai rapidă a Investițiilor, ridicarea eficien
ței economleo în toate domeniile. La rindul lor, oamenii muncii din 
agriculturii muncesc stârnitor, pentru a realiza șl depăși producțiile 
agricole vegetale și animale prevăzute, pentru a asigura o bază șl mal 
puternică dezvoltării agriculturii in unii următori.

SA FACEM TOTUL PENTRU CA MAREA ÎNTRECERE ÎN ÎNr 
TIMPINAREA- CONFEttlNȚEI NAȚIONALE ȘI ANIVERSARII RE- 
PUBLICn SA PRILEJUIASCA O DESFĂȘURARE CIT MAI DE- 
PLLNA A ENERGIILOR ȘI MARILOR CAPACITĂȚI CREATOARE 
ALE ÎNTREGULUI POPOR, O MANIFESTARE PUTERNICA A INTUA- 
JIVEI ȘI ELANULUI CONSTRUCTIV AL TUTUROR OAMENILOR 
.MUNCII, O LARGA EXTINDERE A EXPERIENȚEI COLECTIVELOR 
FRUNTAȘE ȘI A FRUNTAȘILOR IN PRODUCȚIE, ASTFEL CA 
PIANUL’PE ANUL 1073 - ANt HQTABjTOR AL CINCINALULUI 4 

analize "economice judicioase; profanderde pAȘIT IN TO^e\)O3u'^^^ 
nleriteele nnitollto^ta loJte^m iri IMPORTANTE CTĂPF.’‘ ÎNFAMUiREA ' MĂREȚELOft
test Ln să obțta" undlpor șl mâl mate de J OBIECTIVE STABILITE DE CONGRESUL AL X-LEA AL PARTI-

Confcrinfa Națională u partidului șl cea de-a XXV-a aniversare a 
proclamării republicii stal iniîinplnatc de clasa muncitoare, de țără
nime, tatclectnatitate, de întregul popor tatr-o atmosferă do puter
nică efervescență creatoare pentru îndeplinirea șl depășirea planului 
și angajamentelor In Întrecerea pe acest an, animați de hotărirea de 
a infaptnl neabătut programul de dezvoltare multilaterală a societății 
noastre socialiste adoptat de Congresul al X-Iea al l’.CJt. Pe ansam- j 
blul industriei, planul la producția globală a fost depășit In primele , 
-1 luni. Numeroase colective de întreprinderi șl ehlar Județe întregi a- 
nunfa' îndeplinirea înainte de termen a planului pe 5 luni. De ase
menea, a sporit produciivltalca muncii, s-au realizai Importante bene
ficii peste plan. Succese însemnate au obținut șl oamenii muncii din 
coiislrucfii, din agricultură, din celelalte sectoare ale economiei.

Pe fundamentul trainic al rezultatelor obținute ptaă acum, oamenii ' 
muncii din Întreprinderi, de pe șantiere, din agricultură, din celelalte [ 
s cloare iși reevaluează acum posibilitățile, rezervele pentru a-șl su- ( 
p’.imenta angaja meni eh: asumate, ta întrecerea socialistă pi» :aqcsfctan. 
Pdp .aflsaJaroGaV'l^5uPI>^'în.tare pe. care șl Ie Iau sau se pregătesc 
si șl le ia — pe bazâ de analize economice judicioase, profonde, de
c dcule realiste, 'la caro se. i
de oameni al muncii— col_________——,---- —...------ .— ----- s—-
exprîmă hotărîrea ca In acest an să obțină an spor și mâi mare de 
producție, de productivitate, o reducere substanțială a cheltuielilor ’• 

i«

,.Frank Pais“. condus de comandantul 
Haul Castro, fratele sdu. Ia apoi ho- 
țârirea de. a ocupa partea de vest a 
insulei fi la 21 august coloana ,iAn- 
tonio Maceo“ pornește de la'El Salto, 
din provincia Orienle. In frunte cu 
comandantul Camilo Cienlueaos. iar 
coloana nr. S. „Ciro lledondo“. pleacă 
din Las Mercedes, tub conducerea co
mandantului Ernesto Che Guevara. 
Dupâ cc orașul Sania Clara este cu
cerit de revoluționari, la 31 decem
brie 105S. ordonă trupelor insurgente 
tă înceapă ofensiva asupra Havanei. 
în timp ce Sanțlapo do Cuba te pre
da trupelor sale, in prima c! a anului 
1950, detașamentele armatei revo
luționare de eliberare, tn frunte cu ,

. comandantul lor. Fidel Castro. au 
intrat victorioase in capitala țârii. ■ 
răjturnind regimul '■ antipopular al 
dictatorului Batista. Discursul , râu __ ___ _____________ _ _______ ___
istoric, rosti! la 8 ianuarie 1959, în Uzările obținute ' in opera ' de con-
tabăra militară „Columbia" — astflrt, struirc a socialismului de către po-
„Oraful Llbertdlii" — a încununat dca -a.,/,
fapt victoria rcrolu(tei. Aceasta era. 1 
totodată. încununarea luptei grele si vcmului Revoluționar, 
eroice duse de poporul, cubanez pen
tru eliberarea Iul națională si 'socia
lă, pentru independența si suverani
tatea națională a . patriei, sale..

Victoria a deschis un capitol nou 
In istoria cubaneză, a dai curs liber 
'unor transformări revoluționare pro
funde în viața fdrit

La 16 februarie 1959, Fidel
Ito (Seri,ne primii! ministru al Guver
nului Ttciolullonar. Iar la 3 o-rtombrie 
1955 este ales prlm-ieeretar al Co- 
miietuliii Central al Partidului Co
munist din Cuba.

Partidul șl QiiBemul cubanez, în 
frunte m toî'ardșul Fidel Castro, ini- 
flard o serie de reforma sodal-eco- 
r.omlce',cti un profund caracter revo- 
taltonar, ca'exproprierea întreprinde
rilor fiț bunurilor capitalului străin, 
naildnaiircreâ băncilor, reforma agra
ră etc., ceea ca a dus la, consolidarea 
cuceririlor Tei'olulionare.‘ Prin efor
turile »i realizările deosebite ale po
porului sdu. Cuba , a deitanit. primul

, slat i tocialM' de .pe, continentul ame- . 
rlcan. in care oamenii muncii șlnt cu 
adevărat stăplnl pe destinele lor. .

■ Poporul 'român urmârețte cu caldă 
simpatie Jl‘solidaritate frâîearcd rea-

Storul cubanez, sub conducerea Par- 
tldului i Comunist din Cuba si a Gu-

■ Vizita tovarășului Fidel' Castro In 
țara noastră, convorbirile ce vor avea 
loc între ,conducători! de partid fl 
de stat ai celor două țări vor conferi. 
noi, dimensiuni > relațiilor bune de 
prietenie si colaborare între partide
le sl țăriie noastre.

3 <•

o Pînîi la 30 iunie a.c. se vor realiza angajamentele 
anuale luate inițial în întrecere © Un spor de pro
ducție marfă de 75 milioane lei fața de 54 milioane 
lei cît se prevedea © Beneficii și economii duble 
în comparație cu cifrele asumate la începutul anului

© De la 200 la 400 milioane lei producție marfă 
suplimentară © La fondul pieței: mărfuri în valoare 
de 250 milioane lei, în loc de 80 milioane lei cît se 
prevedea inițial © 17 milioane lei economii și 

33 milioane lei beneficii peste plan

în numele luEuror muncitorilor, agricole In valoare de 2.3 milioana 
inginerilor; tehnicienilor, organizația lei, lnsemruile alte cânllîățf de7 pro-
județeană de partid Botoșani rapor- duse alo Induslrleî alimentare. Co-
■ ‘ ■ - ■ ■------- - - -------- munlștll,. loji oamenii muncii .din ju

delui Botoșani Isl exprimă ferma'' . 
botărire de a realiza, piuă la 30 iunie 
a. c-, angajamentele anuale nsunințc 
•talțlal In întrecerea, roclailatfi. la ln- - ‘ ( 
dlcatorli : producția mârfâ, economii 
din reducerea chellulelltor de pro
ducție șl beneficii. Totodaiă, pe baza 
Identificării rezervelor șl a posibili-, cooperatori șl ceilalți 
taților existente, organizația tooMlră ___ __________ < __ ____
județoană deiparlld Lțl suplimentează 
angajamentul anual ta producția, 
marfă de ta ăl 1a 75 milioane lei și 
lș! dublează angajamentele Inițiale la 
reducerea prețului de cast și. la be
neficii.

județeană de partid Botoșani rapor
tează firintr-o telegramă adresata 
Comitetului Central al. Partidului 
Comunist Român, tovarășuluț Nlcolae* 
Ccaușoscu. îndeplinirea, cti, opt zl'.o 
Înainte de termen, a planului pro
ducției marfă aferent primelor 5 luni 
ale anuliii. ■

Intenslfidndu-ne In continuare- 
eforturile, pină la sflrșltul lunii mal 
— se -arata In telegramă — vom mai' 
obține o producție suplimentară In 
valoare de 30 milioane Iei, materta- 
[llzata In iS tone fire Up bumbac, 
confecții in valoare de 7 milioane 
lei, mobila In valoare de 1J milioane 
Iei, 1380 tone ntaip înnobilat, piese 
de schimb pentru tractoare și mașini

munlștli, loji oameni! muncii din ju-

cooperația meșteșugărească, angaj 
montele inițiale de depășire a sa 
ciuli de plan pe anul 1972 ' a 
majorate de ta 2-M la JOT ml 
le! ta i ' 7 ", '■ ’
milioane le! in livrări de mărfuri că-

Lucrătorii <li:i cooperația meșto- 
șugăreasefi, alături de întregul po
por. sini hoiărițl sâ-șl mobilizeze ?l 
mal mult forțele. InUmplnlnd Con
ferința' Națională n Partidului Comu
nist, Român șl cea dc-a 23-a anlve-- 
s-are a republicii cu rezultate sl mai 
bune In activitatea ce o desfășoară — 
se aratâ Inlr-o telegramă trimisă to
varășului Nlcolac Ceaușescu; Pe baza 
noilor ongajnmente luate de membrii

‘ ’T lucrători din

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE MINIȘTRI 
ION GHEORGHE MAURER, A PRIMII 

PE AMBASADORUL INDONEZIEI
PĂMiNTUL

V

P,

ț
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au fost 
„__ jlUoarra
producția marfă, de la G0 la 250

tre fondul pielei si de ta 15 la 30 mi
lioane lei la desfacerea_______ ...... ____. mărfit rl lor. 
urmind să se realizeze economii pes
te plan la prețul de cost do 17 mili
oane lei șl un volum de beneficii 
peste plan de 33 milioane îeL
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Capitala României socialiste în- 
tlmplnă astăzi cu deosebita bucurie 
sosirea tovarășului Fidel Castro Ruz, 
prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Cuba, 
prlm-mlnlstru al Guvernului Revo
luționar al Republicii Cuba. care, 
la Invitația Comitatului Central 
al Partidului Comunist Român si 
a Consiliului de Minls’.rl al Re
publicii Socialiste România, face o 
vizită oficială de prietenie In tara 
noastră. Dind glas sentimentelor de 
adlncă simpatic și căldură frățească, 
poporul român salută In persoana 
tovarășului Fidel Castro Ruz pe 
eroul luptei do eliberare națională a 
poporului cubanez, conducătorul pri
mului stat socialist de pe continentul 
lfllino-american. pe cel nud înalt re
prezentant al eroicului ponor cuba
nez. de care ne simțim legați prin 
comunitatea de orinduLre. de Ideolo
gie, de țeluri șl aspirații. Drintr-o 
IndeslructibQA prietenie șl «solidari
tate In lupta comună pentru Idealu
rile socinll.wnulul șl păcii.

Este cunoscută orientarea fermă, 
neabătută a partidului ?! statalul nos
tru-apre continua lărgire n1 retail;. 
Hor de colaborare slrinsă. frățeasca 
cu toate țările socialiste, pe baza 
principiilor marxlsm-lenlnlsmulul șl 
Internaționalismului socialist, nta 
respectări! fiuveranltățll și Indepen
denței naționale, egalității In drep
turi, neamestecului in treburile in
terne, avantajului reciproc șl Întra
jutorării tovărășești. Este o preocu
pare ce străbate ca un fir roșu în
treaga politică externă a României 
socialiste, dezvoltarea unor aseme
nea legături fiind In Interesul fiecă
rui stat socialist șl. totodată. In tale-

resui cauze! generale a păcii șl pro
gresului In lume.

In acest cadru, poporul nostru dă 
o Înalta apreciere relațiilor de prks- ■ 
tenie șl colaborare romăno-cuba- 
ne-ze. Poporul român, care cunoaște, 
din propria experiență vicisitudinile 
dominației străine și-a manifestat de 
la început solidaritatea deplină cu 
lupta eroică a poporului cubanez, 
pentru eliberare națională sl socială, 
a salutat cu Însuflețire strălucita 
victorie a acestuia In fanuario 1D&9. 
In țara noastră este cunoscut rolul 
Important pe care l-a avut coman
dantul Fidel Ruz In ridicarea la 
luptă a meselor populare. In organi
zarea șl conducerea .luptei Împotriva 
dictaturii reacționare. In succesul 
insurecției, care a deschis calea unor 
profunde transformări sociale In 
Cuba. Apariția primului stat flpclâ- 
list in emisfera vestică fi-a înscris ca 
un eveniment remarcabil, cu ample 
rezonanțe In marele proces ol trans
formărilor revoluționare din lumea 
contemporană. Poporul nostru ur
mărește cu deosebit interes și calda 
simpatie eforturile perseverente de
puse de oamenii muncii din Cuba 
prietenă, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cuba, in frunte cu 
prim-secretarul Comitatului Central, 
tovarășul Hdel Castro, pentru dezvol
tarea economică a țârii. pentru con
struirea «socialismului, pentru zădăr
nicirea uneltirilor Imperialiste, pen- . 
Ini apărarea- și consolidarea cuce
ririlor sale revoluționara. Succesele 
însemnate oe care ’Cuba socialistă, 
poporal! cubanez le-au obținui pe 
plan economic șl social-cultural. In 
celelalte domenii ale construcției 
socialiste, poziția fermă, militantă a 
acestui stat in rindurlle frontului

antlimperinllst reprezintă o contri
buție do seamă ta întărirea Boctalls- 

.mulul pe olan mondial, la întărirea 
forțelor revoluționare alo libertății, 
democrației șl progresului.

Mări șl decane de unii de kilometri 
despart țările noastre, dar. în pofida 
depărtării geografice; Intre România 
și Cuba s-au statornicit și se dezvoltă 
relații de prietenie frățească si con
lucrare multilaterală, in toate-dome
niile de activitate.

Factorul esențial al dezvoltării șl 
adlhclril acestor relații îl constituie 
legăturile de solidaritate șl eol.abo-' 
rare tovârășnască Intre ParUdul Co
munist Român și Partidul Comunist 
din Cuba, partida rare exercită 
rolul 'conducător In î cele două țâri. 
Cooperarea economică șl tehnico- 
ștlințlfTcfi. acordurile comerciale 
semnate intre cele două țâri, schlm- 
Iwriie c-jlturisie. vizitele reciproce ale 
unor delegații de partid, de stat și 
ale' diferitelor organizații obștești 
au I făcut ca legăturile dintre Româ
nia șl Cuba să cu «mască o evoluție 
fructuoasă, mereu ascendenta.

În acest sens, vizita fii România 
a tovarășului Fidel Coslro Ruz, con
vorbirile pe care ncczla Ie va avea 
cu tovarășul Nlcolae Ceaușescu, cu 
ceilalți conducători de partid șl de 
stat român! se ,vor. înscrie, in mod 
neîndoios, ca un moment de excep
țională însemnătate In cronica bu- 

' nelor raporturi dintre partidele, ta
rile și popoarele noastre, conferin- 
du-le noi dimensiuni șl .semnifi
cați!. Animal de aceasta convin
gere, poporul român adresează din 
toată inima tovarășului ‘ Fidel 
Ortro Roz un căl-hiros „Rurf. ve
nit pe pâmtalul Republicii Socia
liste România !’

• UN RĂSPUNS DEMN DE CALITATEA DE COMUNIST 
o IN JUDEȚUL CLUJ : REALIZĂRI NEBANUITE NICI 

DE AUTORII LOR ÎN ACȚIUNEA DE AUTODOTARE
O UNDE DOMNEȘTE HĂRNICIA, ÎNTINEREȘTE Șl

(în pag. a lll-a)
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Primul turboagregat

Industria constructoare 
mașini a‘introdus recent in fa
bricație un agregat pe care spe
cialist!! 11 socotesc ca fiind cel 
mal complex dintre toate pro
dusele Industriale fabricate plnâ 
acum in tara noastră. Este vor
ba do turboagregnlul energetic 
de 330 MW — construit la Uzi
na de mașini grele București — 
alcătuit din peste 330 0110 de re
pere. destinat marilor termocen-j

j TÎRGOVIȘTE: Au
irif» $

iI
TÎRGOVI$TE (corespondentul 

„Scintaii”, Constantin Soci) — 
1>4 platforma industrială din 
Tlrgovișto au Început lucrările 
ta cel de-al 4-!ea mare obiectiv 
ce urmează să intre In tune-. 
Hune nici In actualul dncinaL 
Eato vorba de fabrica de table

Președintele Consiliului de Mi
niștri a! Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi,'In vizita protocolară de 
prezentare, pe ambasadorul ex
traordinar șl plenipotențiar al Re

li

publici! Indonezia la București, 
Mursolln Daeng Momangung.

La primire, care s-a desfășurat 
înlr-o atmosferă cordială, îa parti
cipat George MâcovescuJ prim
ari Junet al ministrului afacerilor 
externe. (Agerpres)

î

train. In paralel, ta uzina „Voi- i 
can“ din Capitală se produce fl 1 
un cazan de abur corespunzător 
turixragregntulul, cu un debit 
nominal da 1 035 tone abur pe 
ortL Acest grup — turboagregat 
șl cazan — face parte din fami
lia blocurilor termoanergeliee 
de puteri mari, care situează 

, România In rindurlle producă
tori lor de utltaje do acest gen. i

1
i
i
i 

lionalc de table \ l 
si electrotehnice. «

alinte subțiri, a cărei producție 
vn elimina Importul si va sa
tisface !n întregime necesitățile 
economiei naționale 
subțiri alinte s.. ...... ...
Fabrica va fl dotată cu utilate 
moderne realizate In cea mal 

. maro parte în tara.

Tovarășului JÂNOS KÂDÂR 
Prim-seeretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Socialise Ungar
Dragă tovarășe Kâdâr,
îmi este deosebit, de; plăcut ca, în numele Comitetului ______ .

Partidului Comunist Român, al poporului român șl al meu personal, să 
vă adresez, la cea de-a GD-a aniversare a zilei dumneavoastră de naștere, 
calde felicitări, Împreună cu cele mal cordiale urări de noi succese tn 
activitatea pe care b desfâșurațl. pentru edificarea societății socialiste In 
Republica Populară Ungară, pentru progresul, și bunăstarea poporului 
frate ungar.

Folosesc acat prilej pentru a reafirma înalta noastră prețuire șl sa
tisfacție pentru relațiile de înțelegere șl prietenie, de colaborare șl bună 
vecinătate existente Intre țările șl popoarele noastre, pentru legăturile 
de solidaritate frățească statornicite Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Ungar, pe temelia durabilă a marxlsm- 
leninlsmulul și internaționalismului socialist, a Idealurilor luptei comune.

Amlntlndu-ml cu profundă satlsfncțlp de convorbirile pe care le-am 
avut în timpul recentei vizite pe care ați făcut-o in România, In fruntea 
delegației de partid șl guvernamentale ungare, Iml exprim Încă o dată 
convingerea că relațiile dintre partidele șl țările noastre vor cunoaște 
continuu o dezvoltare rodnică. In Interesul popoarelor român șl ungar, 
al uriltățll. țârilor socialiste, mișcării: comuniste, șl muncitorești interna
ționale, al triumfului socialismului șl păcii in lume.

Vă urez, dragă tovarășe Kâdăr, multă sănătate, viață îndelungată șl 
tot mal multe succese, spre binele poporului ungar, ol cauzei securității 
și colaborări! Internaționale, democrației1 și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general

al Partidului Comunist Român

i
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Dealul 
a devenit 
vale

comunei Floreștl 
au fost de curind

Locuitorii
(Mehedinți) __ , _____
martorii unul fenomen rar : In 
culmea unui deal — dealul Tă- 
birțel — situat In spatele cose
lor de pe șoseaua care duce la 
Baia de Arama, s-a auzit o 
bubuitură, asemănătoare cu 
explozia unei bombe. Un timp, 
dealul a rămas Învăluit In nori 
de fum. Cind s-a așternut ia
răși liniștea și după ce fumul 
s-a împrăștiat, locul era de ne
recunoscut, Din creasta dealului 
s-a format o depresiune pe o 
întindere de o jumătate de 
Kilometru. A apărut o adevă
rată vale, lată de 50 metri, a 
cărei adinclme atinge 25—30 
metri. Pădurea de pe f ' ' 
deal, aflată acum pe fundul 
văii, a rămas In picioare, cu 
trunchiurile drepte, ca și cum 
nimic nu s-ar fi Intlmplat. Cau
za acestei masive alunecări do 
teren nu a fost Încă elucidată.

Suprapreț 
la trufandale 
șî amenzi 
de sezon

ire. In „grădina" 
are, „trafanda-

Din rite se pai 
C.L.F. Satu-Ma 
lele" anomaliilor in domeniul a- 
provlzlonăril și desfacerii pro
duselor au fțăslt un ®ol deosebit 
de— fertil. La scurtă vreme de 
la semnalarea disproporțiilor In 
aprovizionarea unităților din 
centrul municipiului și a celor 
periferice (fapt consemnat la 
această rubrică In numărul 9 159 
al ziarului), cetățenii ne-au 
sesizai că In unitățile C.L.F.- 
ulul se vlnd roșii la un preț cu 
mult mal ridicat dedt In ma
gazinele 
prinsă de organele inspecției co
merciale șl ofldul de prețuri a 
confirmat că. intr-adevăr, din 
vina merceologului voiajor. Gh. 
Vancea ai o responsabilei cu 
preturile. Ellsabeta MUtlosl. ro
șiile de calitate extra s-au vta- 
dul cu 2.80 lei mal mult dedt 
prețul normal. Celor doi vino
vat! U s-au aplicat cuyeriltolm'a-,;’ 
menzl. întrebarea este, Insa.ctad 
sp'yor iua mâsud peptru;,a. pllyl,’j 
definitiv „buruienile"'din calea 
servirii corecte sl dnstlte a cum
părătorilor 1

Electrozi, 
ceapă 
si citrice»

Ibănescu, prim-vlceprcședtate ol rezolvare a unor probleme, p'.asln-
Comiletalul executiv al Consiliului du-le, județului deși, potrivit legii,
popular județean Neamț. - ele stat de competența municipiilor

Realitatea atestă faptul că atll la • șl orașelor. Procedtadu-®e aslfeL iu? 
nivelul direcțiilor județene, cit și al dcțul este .supraîncărcat cu ■ sarcini,
municipiilor și orașelor, personalul tar activitatea organelor ’ munlcl-
tchnlco-adtalnlstraUv nu este tacă ; PMo șl orășenești este golită 
rațional folosit.' ocuptadu-se de pro- de conținut. Datorită Unei tar
blemo mărunte, ceea ce face ca țar- tarpretări greșite a
clnllo consiliilor populare să nu ;Ho ‘ ..... ... .......... . .
întotdeauna Îndeplinite ta bune con-

prin decizii ale comitetului executiv 
al consiliului popular ludetcan. s-a 
stabilit ca direcția ide specialitate a 
acestuia să ne acorde asistenta teh
nică corespunzătoare pentru Îndepli
nirea «arcInilor. ; ■

Nu același lucru 11 putem «pune 
Insă despre problemele de comerț sl 
sănătate. Deși rețeaua comercială a 
județului sa află In proporție de 
circa Bă la sută pe teritoriul munici
piului (ca șl cea de sănătate, de alt
fel). aparatul de orsanlzarc sl îndru
mare a acestor actlvltăU este con
centrat In întregime ța județ. 
Cred că numai orta redistribuirea u-

Dacă mă Întrebați acum un an 
cum fie aplică Legea 57. mi-ar fl fost 
greu să vă dau un răsmms — ne In- 
Umplnă primarul raimlduluiul Pia
tra Neamț, VasIIe Gherasim.

— Dar acum ?
— SIntem pe un drum bun. E ade

vărat. Dină do curlnd, multe din a- 
tribuUUe eu care leaea Investește 
consiliile populare municipale șl oră
șenești erau concentrate la nivelul 
direcțiilor județene. Tn domenii de 
mare Interes cetățenesc, cum ar fl 
gospodăria comunală, administrarea 
fondului locativ, lnvățămlnt si cul
tură. ®e crease o situație anormală. 
Instituțiile care se ocupau de aceste 
activități erau coordonai® de către 
direcțiile do specialitate ale județu
lui deși ele se aflau De teritoriul 
municipiului, deși marea majoritate a 
serviciilor po care le prestau erau 
destinate cetățenilor orașului Piatra 
Neamț. întreprinderea de gosjxxlăne 
oomuaalâ, care avea un profil orga
nizatoric județean, Incasa de la bu
getul nostru circa 1,2 milioane lei pa 
an, pentru amenajarea spațiilor verzi, 
deși, prin lege, ea no ora subordonată. 
Do asemenea, după cum bine se știe, 
fondul locativ J.e află In gospodărirea 
municipiului (fiind pe teritoriul său). 
Sl totuși, primăria municipiului nu 
avea dreptul dedt aă emită repnr- 
tițlL De Întreținerea locuințelor.i de 
amplasarea noilor construcții, do re
cepția acestora — sarcini care slnt 
exclusiv ale primăriei munlclDale — 
se ocupa direcția tehnică ludctaană 
si întreprinderea de'locuințe sl loca
luri Nu o . dată am fost novoltl să 
acceptăm repartizarea unor locuințe 
numai ne bază da recepții provlzo- 

. riL așa cum este ®! cazul grădiniței 
din cvartalul „Chimiei", unde nici 
după trei ani de la darea el In 

, , , | folosință nu s-n făcut recepția defl- ,totul muva. ;
| Din explicațiile date de tovarășul 
IGherasim. ■ Înțelegem bine că multă 

vreme In județul Neamț prevederile 
Legii 57 nu au’fost in întregime res
pectate. fapt care a împiedicat orga- 

Inele admlhlstrațlel > de stat din orașe
51 municipii sA-îțI exercite drepturile: 
ce lo reveneau. • Înțelegem, in același 

Itlmp. că In prezent lucrurile slnt po 
cale de a ec îndrepta. ’

„Așa este — ne confirmă tovară- 
Ișul Petru Rlslpeanu, secretar al co

mitetului executiv al consiliului 
popular județean. încă din luna fe
bruarie n anului trecut, de pildă, 
prin decizia nr. 51, Comitetului 
executiv al Consulului popular Ro- 

, njan l-au fost transferate toate 
drepturile de a conduce, îndruma șl 
controla activitatea întreprinderii de 
industrie locală șl a organizațiilor 

I comerciale. De asemenea, prin deci
zii nr. 05 din martie O.C.. b-qu tre
cut In competenta consiliilor oopu- 
1*)re orășenești @1“ municipale fondu- 

Irllo pentru procurarea manualelor 
șsotaro șl materialelor didactice, sa
lariile personalului din instituțiile 

Inflate In subordlffea acestora, bur
sele pentru elevi, prestările de ser
vicii. Investițiile necentralizate, re
parațiile capitale șl curente, cheltu
ielile gospodărești aferente retelel 
Invățămlntulul de stst etc.’ O altă 

I decizie — elaborată acum dteva zile 
I— prevede ca de la 1 Iunie 1972 șl 

Întreprinderile de gospodărie comu
nală șl de locuințe și localuri să fia 

I subordonate ConaLUuîiil popular mu
nicipal Piatra Neamț.

SIntem Informați că &e preconi
zează șl alte măsuri do către con
ducerea județului pentru a trece 
In competența consiliilor popa-, 

r’it'-lare‘muntaipale ®1 orSsenestl'if'alta 
p:jJ domenll’ de activitate, astfel Incit ■ 

■■ acestea să-și poată exercită tn bune 
| condiții sarcinile ce le-au fost atri- 
Ibulte prin lege.

„No! apreciem măsurile stabilite 
în ultimul timp de conducerea |u- 
dețului — ne spune Ia rlndul său 

I primarul municipiului Piatra Neamț.
Ele constituie Insă, duoă părerea 
mea. numai un prim pas pe calea 

I creșterii șl lărgirii atribuțiilor acor
date municipiilor șl orașelor. De 
ce spun că reprezintă numai un prim 

IPM ? Pentru câ. In îndeplinirea sar
cinilor prevăzute In lcee. hotârltoare 
este acordarea instrumentelor nece
sare conducerii — respectiv an.ira- 

Itul tehnlco-admlnlstrallv. E ade
vărat că. In ce privește problemele 
de gospodărie comunală s! fond lo- 

icatlv. dlsnunem acum de un cadru 
organizatoric bun. întreprinderile 
prin care se realizează sarcinile In 
acest domeniu ne-au tot transferate 

Iln subordine cu Întregul aparat teh- 
nlco-admtnlstratlv. Do asemenea.

■B

dlțll. Ne preocupa în prezent conti
nuarea ncțluaU de descentralizarea 

i unor activități de la județ la orașe 
sl municipii. Avem In vedere, de pil
dă. redlmenstonarea atribuțiilor d',-

NEAMȚ
CUM APLICAȚI LEGEA 57?

ca

1

■
paratului direcțiilor ludeteno de co
merț sl «ănătaSe. prin trecerea unor 
cadre do aid in schema municipiu
lui. putem vorbi do crearea unor 
condiții realor pentru conducerea a- 
cestor Importante sectoare ce-șl des
fășoară activitatea pe teritoriu! mu
nicipiului*.

în aplicarea Legii 57 — care vi
zează. in esență, perfecționarea con
ducerii vieții economico șl sociale pe 
plan tocai — se acționează, după cum 
se vede, parțial, ceea ce face ca e- 
feclole el practice, de Îmbunătățire 
a activității consiliilor pooulare din 
orașe șl municipii, să nu se resim
tă în întregime. Iar Inițiativa și rfis- 
punderea unităților de bază ale atl- , 
mlnlstratlel de stat să fie încă li
mitate. Ce cauze împiedică arillearca 
!eHn 'fi !ntrefiy^'J ° ‘omrpreiarc gresua atunci ana

„Rațiunea elaborării deciziilor prin este vorba de aplicarea tn practică 
■ caro am transferat muhlclnlltor și ' " - —

orașelor o serie de"' atribuții — 
așa cum se subliniază In documen- ' 
tale de partid — se identifică cu În
tărirea mundl la eșaloanele de bază 
ale administrației noastre do alai. 
ne spune tovarășul Gheorghe

recîlllos- județene, mal alea In dome
niul gospodăriei comunale.

— Măsurile pe care le-atl enun
țat slnt, fără îndoială, bune. De ce 
se acționează. totuși, cu unele reți
neri pentru aplicarea lor in prac
tică?

— Deși pe plan tocai am luat o 
serie de măsuri, totuși procesul de 
lărgire a atribuțiilor acordate’ de lege 
municipiilor șl orașelor se desfășoa
ră. tatr-adcyfir. încă anevoios. Tre
buie să spunem deschis că acest pro
ces este împiedicat de menținerea In 
vigoare a unor acte normative de
pășita de vreme, elaborate încă din 
perioada 1050—1(00. earc nu mal co
respund situației concrete actuale.

Pe de altă parte, unele organe cen
trale ale administrației de stat dau 
o Interpretare greșită atunci drid 

■' t‘: .......i
a prevederilor Legii 57. ceea ce tace 
ca Inițiativa organelor locale ale ad
ministrației de stat din ora.se și mu
nicipii să fie încă încorsetata. Slnt 
foarte frecvente cazurile clnd unele 
organe centrale ale administrației do 
stat aleg calea, cea mal comodă do

iprevederi- 
lor articolului 7 dih ILC.M. nr. 
IU51, .din 1058, de pildă, competen
ta acordării scutirilor sau reducerii 
majorărilor In debitele din chlrhlo 
datorate pentru locuințe a fost trans
misă județelor, deș! de fapt, .potri
vii Legii 57. municipiile șl'orașele 
slnt acelea caro administrează direct 
fondul do tocuJnte proprietate Jo 
stat. Ca urmare, se Întocmesc acie 
Inutile. Iar rezolvarea unui a-reine- 
nea caz.durează.șl cite o .lună. In loc 
de 2—3 zile. Un îndnimar al Minis
terului Muncii din 1970 privind n- 
pllca-ea prevederilor Decretului 105 
In legătură cu acordarea ajutorului 
familial de stat — deși este elabo
rat după Legea 57 — so abate do la 
spiritul aceatela șl prevede „sarcină 
de avizare" pentru consiliul popular 
județean. Or. după cum se stlei mu
nicipiile șl orașele elnț acelea caro 
contribuie la întocmirea dosarelor de 
ajutorare și ele stat In măsură să facă * 
aprecierile de rigoare. Dar șl In folo
sirea aparatului In raport eu cerințe- 
le și-au făcut loc o serie de anomalii. 
Spre exemplu, deși; prin H.C.M. .... 
1 035 (din 1069) -se prevede dreptul 
consiliilor populare județene de a face 
redistribuiri de posturi in raport cu 
nevoile .locale, totuși, practic, aceas
tă operațiune necesită avizul* Comi
tetului de Stat pentru Economia sl 
Administrația Locală (CS.EĂ.L) 
care, in cele mal dese cazuri.1 res
pinge asemenea cereri Din • acest 
motiv sintam nevoit!, ca de la 
un an la altul, să a minăm asi
gurarea unu! Cadru organizatoric 
adecvat șl In problemele de comerț, 
sănătate ctc.“. ,

în spiritul Indicațiilor date de 
Conferința Națională a partidului 
din 1937 pe linia descentralizării, 
perfecționării tictjvll&tU de conduce
re a vieții economice șl sociale pe 
plan local. Legea 57 a conferit o se
rie de atribuții și competente ?on- ’ 
sllillor populare din unitățile de bază' 
— comune, orașe sl municipii. Slnt. 
fără îndoială, de apreciat eforturile 
care s-au făcut pentru aplicarea le
gii de către organele locale din ju- 
jlețul Neamț. Nu-i mal puțin 
adevărat că ele puteau fi Iniția
ta mal de mult, puteau fl mai 
eficiente dacă exista în această direc
ție mal multă preocupare, dacă e- 
forturllo ce se tac pe plan local nr 
fl fost susținute prin măsuri de ri
goare șl din partea organelor cen
trale ale administrației de stat. Toc
mai de aceea slnt necesare In con
tinuare măsuri pentru aplicarea In
ternai a legii, pentru a crea consi
liilor populare comunale, orășenesll 
șl municipale condițiile necesara 
conducerii tuturor treburilor locale.

Ion MANEA 
Constantin PRIESCU

nr.

j ■

Comunist Român lșl concentrase for
țele spre Închegarea unul larg front 
de luptă menit să bareze calea fas
cismului, să opere libertățile demo
cratice. suveranitatea și Integritatea 
țârii Educați in spiritul*, patrloito- 

luptă șl pentru, libertatea mulul șl M Internaționalismului bfb-

rrillltantul revoluționar Marin Chl- bllcană a Izbucnit rebeliunea fran- 
lom, de ia a cirul naștere se Impll- . chlstă. sprijinită activ de Hitler șl 
nesc 00 de ani. . MussoUnl, sute de antifasciști ro

mâni, printre caro Marin Chilom.

rolat In brigăzile Internaționale, 
însuflețiți de convingerea că lup
tă Împotriva celui mal crunt 
dușman ai Intereselor naționale ale 
poporalul român, ca șl ale tuturor 
popoarelor lumii.

încadrat într-o subunitate de mor- 
tlere din cadrul Brigăzii 129 Inter
naționale. formată din voluntari din 
țările balcanice. Marin Chilom a 
participat la operațiunile militare ‘ 
din Estremadura, apoi la cele din 
regiunea Aragon, După ce In luptele 
slngcroauta din zona Monroyo-Mo- 
rella-Pobleta. subunitatea de mor
tifice a fost decimată. Marin Chilom, 
Împreună cu aii! voluntari români, a 
fost încadrat In compania de puș
cași „Grlvlta" din batalionul „Dja- 
kovld". Rănit In cursul luptelor 
aprige purtate In Levant®, la Pena- 
marco șl Penarroyn. el nu așteaptă 
să i ee vindece bine rana și se reln- 
toorce.pe front. Incadrindu-se în Ia
nuarie—februarie 1939 printre luntă- 
toril de pe frontul din Catalonia.

După retragerea din Spania. îm
preună cu alțl voluntari din brigăzile 
Internationale,, el a fost internat de 
guvernul francez Intr-un lagăr din 
regiunea Plrinellor. Conștiința înaltei 
îndatoriri patriotice fată de poporul 
lor l-au determinat pe Marin Chi
lom și pe ceilalți antifasciști români 
ca. în zilele de grea tensiune ce au 
urmat cotropirii Cehoslovaciei, clnd 
tăvălugul mașinii do război hltlerls- 
te se npropla amenințător de hota
rele României, să ee adreseze gu
vernului român, sollcitlnd aprobarea 
de a *se întoarce în tară spre a lupta 
cu arma ta mină pentru Indepen
dența șl Integritatea patriei, 
nanțll au răspuns acestei 
țlonante manifestări de 
tlsm militant prin retragerea cetățe
nie! voluntarilor români dta armata 
Spaniel republican^

între antele Interna-

I i 
I

60 de ani de la nașterea militantului 

antifascist Marin Chilom

Printre numeroșii comuniști si 
antifasciști romănl cure. taroltadu-se 
Jn mișcarea de rezistentă antifas
cistă a altor popoare. șl-au jertfit 
viața In bătăii a Împotriva fascismu
lui cu coijșlltața că acolo. departe de

■ patrie,.’ I ______________ _ ___ _ —
sl Independența României., se află sl lelar, Jn zilele'dud In Spania reun

Născut la 28 mal 1912 in . Ducu- ---------
reții, orfan de tată de mic copil. răspunzInd cbemfirU P.C.R., s-au !n- 
Marin Chilom a, fost nevoit tsă tru-’ i
deoscă din greu ca ucenic Intr-un 
atelier mecanic. Crunta exploatare 
la care este supus." umilințele șl 
nedreptățile hărăzite muncitorimii de 
ștăplnlrea burgheziei 11 determină 
să se înroleze plin de elan In rlndu- 
rile mișcării ■ comunisto de Uncrot 
Nu împlinise 19 ani el nd este anche
tat de organele siguranței pentru 
răsplndlre de manifeste* comuniste. 
Intrudt risca o condamnare severă, 
organizația U.T.C. din care făcea 
parte li asigură trecerea In dandes- 
jtlnltate. , •"

în condlțlUe aspre ale Ilegalității. 
Marin Chilom avea să se formeze ca 
dlrz militant, revoluționar, aducln- 
du-®L'-contrlbuț.la la intensa muncă 
politică desfășurată de organizațiile 
de U.T.C. din Capitală In pregătirea 
marilor bătălii proletare din 1932— 
1033, organizate șl conduse de Parti
dul Comunist Român. Arestat șl con
damnat In aprilie' 1033, el trece prin 
școala de căli re revoluționară a tem
niței, de la Doftăna pentru ca. ulte
rior, să activeze din nou la Bucu
rești. In ani! 1939—1037 făclnd 
parte din Comitetul U.T.C. al 
sectorului Negru. Prețuit de tova
răși pentru abnegația șl dlrzonln sa 
revoluționară este primit In rlndu- 
rile partidului.

Erau ani de Intensă activitate re
voluționară. Jn cursul cărora Partidul

Ghcorghc ADORIAN
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Cerin|a esențiali a unei neUvltSțl economice 
după c.im se știe, r

Zilele trecute, vizitatorii par
cului Chindia din Tlrgovlșta au 
fost martorii unei descoperiri 
neobișnuite. în apropiere de 
riul Ialomița au văzut cum din 
nisip răsar», electrozi de sudu
ră... ceapă și dlrice. „Culturile", 
deși nu se întindeau pe o su
prafață prea mare, puteau fl 
măsurate In tone. Ele „au fost 
semănate" aici fără să 11 se des
facă măcar ambalajul 1 Electro
zi!. bunăoară, se aflau In cutiile 
lor originale, prevăzute chiar șl 
cu Instrucțiunile de folosire a 
acestora 1 Cine „cultivă" astfel 
de produse pe lunca Ialomlțel 7 
Nu de alta, dar să ee sile de la 
cina sa vor recoltă— pagubele 1

După 
o „glumă

Plecată să-i facă o vizită so
lului ol, lucrător la cariera de 
piatră din localitatea Fundul 
Moldovei (Suceava), Lucrețta 
Muntcanu, din comuna Brăcșll 
(Botoșani), s-a întâia acasă cu 
5 capse pirotehnice, sustrase 
dlnlr-o ladă, lăsată, pare-se, la 
tademlna orlcuL Voia să le 
folosească — 1 după propria-i 
mărturisire — pentru... a speria 

■păsările din lanul de clnepă. 
Prima probă a unei capse a fă- 
cul-o ta prezența minorului Iile 
Ciubotarii. Acesta, entuziasmat 
de .Jucărie", a găsit un moment 
prielnic pentru a sustrase cap
sele sl a-1 da apoi una din ele 
prietenului său Eugen Pădurarii. 
În vlrsiă de bl ani. Neavlnd nld 
clnepă si nici pasări de speriat 
E. P. a pus capsa cu fitilul a- 
prlns In pragul casei Iul Onofrel 
Costachc. Ieșind. tocmai In mo
mentul exploziei.’ să vadă ce se 
întlmplfi. acesta s-a ales cu răni 
șl arsuri la ambele picioare. A- 
cum. toll cel vlnovațl se vor 
convinge că asemenea capse 
nu-s pentru amuzament șl nici 
pentru speriat ciorile.

Baia fatală
Inlr-tina din sile, Dumitru 

Anghel, din comuna Tufefti 
(Brăila), se afla la prăsit pe un 
teren situat in apropierea unui 
canal da irigații. Era ln?ofil de 
fiul său Ștefan, In trlntâ de 7 
ani. La un moment dat. copilul 
s-a furișat si a ibughit-o lo 
scăldat in canalul pe care ti 
„descoperise” jl el. Sucoiul de 
apd l-a prins (le îndată fi clnd, 
la strigătele martorilor oculari, 
tatăl a alergat către canal. era 
prea llrziu. Fiul »du se înecase.

Rubricâ redociaid de i
Dumitru T1RCOB 
Gheorghe DAVID 
și corespondenții „Sclnlefi"

elitele Intema- 
jrDupă ce tru- 
adat Franța, o 

parte i taternațltor oolitld afiall la 
munca forțată ta zona frontului, 
printre care șl Marin Chilom, au 
căzut în mina nczlșli’or. fiind depor
tați ta lagărul de exterminare de la 
Mauthausen. Aici el a fost ucis In 
iama anului 10-12—19.13, sporind șirul 
eroilor șl martlritor mișcării noastre 

■ revoluționare.
Amintirea vieții sl luptei Iul Marin 

Chilom. ca și a atllor alțl milliantl 
ontlfașclst! români; va dăinui de-a 
lungul generațiilor ca un exemplu 
luminos ol abnegației șl spiritului de 
sacrificiu pentru victoria cauzei so- ' 
clallsmulul. pentru o lume a păcii șl 
progresului social.

RENTABILITATEA

B pom
Vor reuși fabricile de conserve 

să evite pierderile de ordin
■ * . ‘

financiar in acest an ?

„ _ ___________ ,. ________  eficiente o constituie,
_ _________ _ ___ _ recuperarea, Intr-un timp cit; mâl scurt, a cheltuieli
lor efectuate cu producția șl realizarea unu! venit net care să asigure 
întreprinderii un grad superior de rentabilitate. Ținlnd seama de a- 
ceastă cerință,,' multe întreprinderi tde Industriei alimentare — intre 
care șl fabrici de conserve — nu obținut anul trecut bune rezultate Iri 
domenlal îndeplinirii planului de producție șl financiar. Uncje dintre 
Ja»A.*VJu3'Wgj>_______ «uua.Mi u.«4 w “-JT rM."” li
tota 1 și n;cl la tieorc sortiment in parte șl, Implicit, an consemnat 
restanțe față de prevederile plenului ta beneficiu șl rentabilitate.

■aceas

„golurile" de mijloace, circulante 
create In fabricile respective, ca ur
mare a gospodăririi neooreaounză- 
toare a valorilor materiale șl bănești 
Încredințate de către stat spre admi
nistrare.

Cauzele unor astfel de situații slnt 
multiple. Printre altele, este vorba de 
slaba gospodărire a materiei prime, 
depășirea consumurilor specifice, a 
prețului de cost planificat, a chellu- ■ 
leUtor de circulație, utilizarea in
completă a capucitâtltor de'producție, 
imobilizarea unor fonduri materiale ei 
bănești. Fâră a ignora Lnfluenta unor, 
factori care, nu ncționat de, dincolo de 
„porllle* acestor întreprinderi. ‘ cum 
se spune, trebuie «ă arătăm, totuși.I 
că majoritatea pierderilor înregistra
te Lșl au Izvorul in activitatea pro
prie a fiecărei fabrici in parte. în 
asemenea condiții; tendința "unor fac
tori de răspundere din industria aii-; 
montară de u justifica — cu diferite 
ocazii și la diferite niveluri — nerea- 
llzarea Integrală n planului de pro
ducte, precum șl pierderile prin pris
ma lipsei materiei prime, respectiv a 
neonorăril integrale de către coope
rativele agricole a contractelor în
cheiate cu beneficiarii nu are o bază 
reală. Cum se explică faptul că. In 
aceleași condiții — atlt do amplasare, 
olt șl ca posibilități de aprovizionare 
— două fabrici din judelui Ilfov 
(„FruetonJI" șl Buftea) sl-au Îndepli
nit Integral planul de producție, au 
obținui și beneficii. In timp ce fa
brica din Valea Roșie nu l-a realizat 
dedt In proporție de 81 In sută șl 
și-a încheiat activitatea cu o pierdere 
de peste 15 milioane de lei ?

Atunci clnd se dlscutâ despre lipsa 
materiei prime, factorii de rSwun-, 
derc din minister, cel care poartă 
responsabilitatea pentru soarta reali
zării planului în Industria alimenta
ră. nr trebui să nu uita că Întreprin
derile județene de valorificare a le
gumelor șl fructelor — care au pre
luat asupra lor sarcina încheierii con
tractelor eu beneflelarll. respectiv ' 
cu fabricile din Fetești. Valea Roșie 
șl Tulcea — fac parte tot din Minis-' 
teroL Agriculturii. Industriei AHmen- că In domeniul 
tare șl Apelor. Deeb'' vinovății se ■ >

Pierderi Importante au fost Jnrc- 
glslrate și datorită modului defectuos 
de gospodărire a fondului de amba
laje, ceea ce o duș la casarea unul, 
volum de ambalaje In , valoare de 
peste 21 milioane de lei Deficientele 
respective constau. Intre altele. In 
păstrarea șl conservarea precară a 
ambalajelor. In neurmărirca restitui
rii lor de către cooperativele agri
cole. Nu mal puțin adevărat, este că 
o atare stare de lucruri In gospodări
rea ambalajelor a fost determinată 
șl de metodologia de ■stabilire a ne
cesităților In acest domeniu folosită 
In fabricile de conserve. Conform a- 
cefftei metodologii. necesarul de am-

definitlvăril planului de ' producție 
pentru urț nou an. Or. cum planul de 
producție se definitivează pe baza 
contractelor Încheiate cu beneficiarii, 
se ajunge la situația ca fabricile să 
nu mai producă o serie de sorti
mente pentru care. In fapt, prin con
tractele încheiate cu fabricile de sti
clă sau al'J furnizori, și-au procurat 
ambalaje ; ca urmare, acestea stau 
nefoloslte In fabrici, degradlndu-se șl 
imoblllzlnd Importante fonduri bă
nești. precum șl spații construite. La 
toate acestea mal trebuie adăugate* 
consecințele pe care le-au declanșat 
stocurile de mărfuri si produse peste 
normativ, necorespunzătoare calita
tiv, sau fără desfacere asigurată, do- 
binzllț penalizatoare, pierderile de 
fonduri circulante, cele datorate de
ficiențelor care se mențin in organi
zarea procesului de producție șl a 
muncii, In folosirea mijloacelor tehni
ce șl a forței de muncă. însumate, 
neajunsurile „radiografiate" de Inves
tigațiile noastre au determinat Iri fi- 

" re., a prețu- 
__  ..... _________ chelhile-, 

la mia de le! producțle-

cerni metoisoiogiL necesarul de am
balaje &e planifică cu r mult Înaintea 
flaf 1 riflHtrfS w“lI nlnriiiliiSrJ^Ta"*

1

gistrato de către fabricile de conser
ve In primul trimestru al anului cu- 

' rent, precum șl a stadiului avansat 
In care se‘găsesc lucrările de repa
rații.’

Pe ansamblul fabricilor de con
serve ale industriei alimentare s-n 
realizat, pini In prezent, 11 1a sută 
din planul de producție pe 1972, 
ceea ce înseamnă o depășire cu 29 
la sută a sarcinilor stabilite. Compa
rativ cu rezultatele din aceeași pe
rioadă n anului trecut, s-n'înregistrat 
o creștere cu 18 'la sută a volumului 
producțlel-marfă vlndută și încasată, 
reușindu-se, pe această cale, să se 
recupereze o parte importantă din 
restanțele consemnate anul trecut la 
acest Indicator, precum și din pier
deri, al căror cuantum a Început ră 
fie diminuat Iată, ded, că atunci 
clnd se intervine decisiv pentru va
lorificarea tuturor resurselor Interne 
si Înlăturarea defielențțlor existente 

, in acllvltatea de producție șl finan
ciarii, pierderile, fenomen economie 
nefiresc, pot fi înlăturate. Un 
exemplu grăitor In această di
recție 11 oferă chiar Fabrica de 
conserve din Valea Roșie. Anallzlnd 
cu seriozitate situația economlco-fi- 
nanciară n acestei unități, posibilită
țile reale de care dispune, Comite
tul județean Ilfov ol P.C.Il. a Întoc
mit: un plan do măsuri menite să a- 
slgure gospodărirea rațională a mij
loacelor materiale șl bănești, valori
ficarea de no! resurse, producerea 
unor noi sortimente, măsuri prin a- 
pllcaren cărora fabrica, așa cum re
zultă din calcule, Ișî va putea În
cheia activitatea cu rezultate cel pu- 
țte la nivelul sarcinilor stabilite in 
plan. 1

Cum este șl firesc, eforturile vi
zează, Iri primul rlnd, asigurarea la 
timp și Integrai a întregului necesar ' 
de materie primă pentru fiecare sor
timent In parte. în aces! scop, fabri
ca a preluat încheierea directă a con
tractelor cu unitățile agricole pentru 
Întreaga cantitate de materie primă. 
Mai' mult, fabrica, prin personalul 
său de specialitate, îndrumă șl coor
donează .activitatea tuturor fermelor 
horticole din cooperativele agricole 
cu care s-au perfectat contracte. în 
condițiile, In care mazărea și toma- 
tale couutltulo materia primă de 
bază, s-au asigurat Insâmlnțarea șl 
recoltarea acestora eșalonată In timp, 
prin utilizarea unor soluri cu stadii 
de vegetație diferențiate. S-a trecut 
la fabricarea unul nou produs, — pa
teul de pasăre — din care șo vor rea
liza în ncest an I 3®9 tone de con
serve. Sortimentul respectiv (la fel 
șl extractul de supă clin carne de

pasăre) prezintă avantajul unei va
lorificări superioare șl economica a 
cărnii de pasăre, garantează realiza
rea unei producții globale apreciabile 
— circa o cincime din producția to
tală a fabricii. '

Alta măsuri privesc mal buna or
ganizare a producției șl muncii, pre
venirea risipei de materii prime. Prin 
construirea unei platforme șl dota- ■ 
rea cu utilajul necesar pentru o sec
ție do sortare a legumelor șl fruc
telor (ce vor permite mecanizarea 
și desfășurarea mal rațională a ope
rațiunilor de sortare șl pregătire a 
materiei prime) so scontează pe redu
cerea cu peste 20 Ia sulă a consumu
lui de muncă manuală și cu 10—15 

, la sulă a consumurilor specifice de 
materii prime, arlgurindu-xe astfel 
și pa această cale importanta econo
mii de mijlaace bănești, o producti
vitate a muncii In conllnuă creștere. 
Este cunoscut faptul câ, In fabricile 
de conserve, ; re utilizează o mare 
cantitate de muncă manuală In maga
ziile de produse finite. Pentru eco
nomisirea acesteia au fost luate mă
suri ca producție destinată consumu
lui intern să fie finisată, ambalată 
definitiv șl paletlzată imediat după 
fabricație șl nu in momentul livrării, 
cum se obișnuia pinfl nu de mult. 
Alto măsuri au fost luate In scopul 
utilizării din plin a mașinilor șl uti
lajelor, mecanizării unor operațiuni 
de tăiere, curățire șl porționaro a le
gumelor. folosirii containerelor la 
transportul roșiilor și altor legume 
■ș.a., de natură să îmbunătățească 
procesul tehnologic, întreoga activi
tate a fabricii din Valea Roșie.

Rezultatele obținute In primul tri
mestru de către Fabrica de conser
ve Valea Roșie, cit șl de celelalte fa
brici de conserve din țară, modul In 
caro se‘aplica măsurilo tehnice șl or
ganizatorice stabilita șl se îndepli
nește planul, in cel de-nl doilea tri
mestru ni anului, precum șl condi
țiile superioare tn care începe cam- 

. pahln de producție in acest an slnt 
menite garanteze obținerea. In 
.1972, a unor succese deosebite, elimi
narea pierderilor înregistrate In acest 
sector de activitate,. Este o sarcină ds 
mare răspundere ce slă In fața tutu
ror colectivelor din acesta unități, a 
organelor șl organizațiilor de partid, 
a factorilor de conducere din cen
trala Industrială șl ministerul care 
coordonează șl Îndrumă’ activitatea 
acestui sector important al Industriei 
alimentare.

Flore» CEAUȘESCU 
losll POP.

nai, anul trecut, o depășit 
lui de cost planificat. 
Iile ■ ■ ■ ■ ■
marfă, alungind la 1 033 Ici. față 
de 970 de lei, cit era prevăzut

Socotind probabil că aceste pier
deri sini determinate de niște feno
mene imposibil de prelntlmpl- 
nal, , unii factori de conducere al a- 
cestor unități s-au obișnuit cu ideea 

1 înlăturării lor nu 
a-or mal putea face' mare lucru. Or, 
realitatea a dovedit că. In cele mal 
multe cazuri, prin fructificarea tutu
ror posibilităților de rentabilizare a 
producției, prin eforturi susținute al 
măsuri tehnîco-organlzatorlce Indreo- 

i ce constituie ' 
activitatea de bază a fabricilor, pier
derile pot fi lichidate, in locul loc ob- 

* țlnlndu-se beneficii apreciabile. A- 
ceastâ concluzie se desprinde eu cla
ritate din analiza rezultatelor iius-

aceste unități Insă nu au realizat integral producția planificată, nici pe .află ta- propria casă. Fapt este că, 
total șl n;ci la flecare sortiment In parte șl, implicit, au consemnat neaslgurarța In Întregime' a necesa-
restanțe față do prevederile planului la beneficiu șl rentabilitate. nilul de materie'primi precum șl

cheltuielile suplimentare de trans-' 
port, determinate de cerința procură
rii materiei prime din alte zone, dedt ■ tete spre sectoarele 
cele stabilite, au influențat negativ „
rezultatele financiare ale fabricilor 
do conserve din cadrul centralei in
dustriale respective cu peste K) mili
oane de lei.

în aceasta situație anormală 
-s-au' găsit fabricile da conserve 
din Fetești și Valea Roșie. „Du
nărea" din Tulcea sl altele care anul 
trecut, au realizat la un loc. doar 
B9.7 la sută din olanul producției 
globale. Inrealstrind nlerderl de or
dinul zecilor do -milioane de let A-

ceste unități nu șl-au adus contribu
ția stabilită prin plan la efortul fi
nanciar general al economiei de a 
crea resursele necesare dezvoltării sl 
modernizării susținute a nceșjcin. ci 
— dimpotrivă — au ■ supus bugetul 
statului la un efort suplimentar, ne
prevăzut sl nedorit, pentru a acoperi
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ELANUL
PE CINCI LUNI ? ?

mătate. Am putea spune că cele mal 
multa din utilajele solicitate au a- 
Jtuw la Galați chiar. înaintea răspun
sului pe rare l-am trimis In scris.

Așadar. In urma apelului comuniș
tilor slderurglști gălățenl către co
muniștii constructori de utila) din 
Sibiu, aceștia din urmă nu demarat 
viguros trecînd operativ la soluțio
narea afectivă a collcltărU care le-a. 
fost adresată. Am încercat să reca-

tode adecvam șl tocmai de aceea a fost dtlt atlt la "stația de amplifica
tori binevenită măsura de a acționa re dt șl In. ședințele grupelor cla
pe un front larg, prin măsuri con- «Urata 
centrlce de natură politică, tehnică, 
organizatorică, spre atingerea obiec
tivului propus.

Pentru început scrisoarea din Ga
lați a fost examinată de biroul comi
tetului de partid șl cadrele de con
ducere din uzină, precum șl ds că-, 
tra col patru secretari al organlza-

dlcale. ‘
— Noi am socotit că este momen

tul cel mal oportun — ne-o anus to
varășul Aurel Băcilă, secretarul or
ganizației de bază nr. 21 de la ca- 
zangerio Intermediară — ca. dezbă- 
tlnd in adunările generale ale orga- 
nlrâțlel de bază, unele aspecte legate 
de sporirea contribuției comuniștilor

în ziua de 24 mai, industria fiidofu- 
lui Galați $l-a realizat sarcinile de 
plan la producțla-mariă vîndutd și 

încasată pe 5 luni, înreglstrîndu-se un ritm de creștere 
de 31 Ia satQ, comparativ cu aceeași pcrloadă a anului 
trecut. PINA LA SF1RȘ1TUL LUNII MAI, SE PRELIMINA 
REALIZAREA SUPLIMENTARA A PESTE 200 MILIOANE LEI 
PRODUCT1E-MARFA V1NDUTA Șl ÎNCASATA; SE VOR 
OBȚINE PESTE PLAN 3 600 TONE FONTA, 2 600 TONE 
OȚEL, 21300 TONE TABLA MIJLOCIE Șl GROASA, 1 700 
TONE TABLA SUBȚIRE, 27 000 TONE TABLA Șl BANDA 
DE OȚEL LAMINATA LA RECE, 400 TONE SIRMA TRASA, 
35 TONE FIRE BUMBAC Șl TIP BUMBAC, 24 000 METRI 
PATRAT1 ȚESĂTURI, 300 TONE ULEI COMESTIBIL șl alte 
prodaso. >

^GALAȚI

■g

I Planai pe ansamblul industriei ju- 
detulul a iest realizat, pe primele 
cinci luni, cu 11 zile înainte de ter

men. PIN A LA FINELE LUNII MAI, SE VOR DA PESTE PRE
VEDERI ÎNSEMNATE CANTITĂȚI DE GAZE DE SONDA, 
2 700 MC PREFABRICATE DIN BETON ARMAT, MOBILA 
IN VALOARE DE 3,7 MILIOANE LEI, 3 500 MP COVOARE, 
400 TONE CARNE, 140 TONE CONSERVE si alte produse.

ILFOV;

23 ma! nn losl îndeplinite sar,-. 
| ■ • <., j cinlte de plan pe primele 5 luni ale

anului. Se creează ostiei premisele 
ca, PINA LA SFIRȘ1TUL LUNII MAI, SA SE REALIZEZE O 
PRODUCȚIE SUPLIMENTARA ÎN VALOARE DE APROAPE 
20 MILIOANE LEI, materializată în s fire do bumbac, 
piese de armături, mărfuri alimentare.

5 Convocarea do către recenta ple
nară a C.C. al P.C.EL, în a doua Ju
mătate a lunii Iulie, a Conferinței 
Naționale a partidului reprezintă 
pentru organele șl organizațiile de 
partid un Imbold de a-sl Intensifica 
preocupările spre a face ea. pretutin
deni. în viața fiecărui colectiv, să fie 
larg stimulate căutările îndrăznețe șl 
creatoare, promovate cele mal suple 
forme de organizare și conducere 
ale muncii politice, menite să deter
mine Impulsionarea șl perfecționarea 
aclJvttBțJI.

IUndurlle de tațâ urmăresc să 
prezinte o secvență a căutărilor 
înlreprlruse do către două comita
te de partid. Nu de mult comite
tul de partid al uzinei „Indepen
dența" din Sibiu n fost destinatarul 
unei scrisori primite din partea co
mitetului de partid de pe platforma 
Combinatului siderurgic din Galați. 
Folosind calea corespondenței des
chise comuniștii gălățenl nu adresai 
un ape! tovărășesc comuniștilor da 
la „Independență" pentru a fi spriji
niți prin toate formele muncii poli
tice de care dispun In livrarea în cel 
mal scurt timp posibil a eleclrofll- 
tralor do la aglomerare <?1 furnal, a 
dozatoarelor do la aglomerare, pre
cum șl a celorlalte utilaje necesare 
la pornirea furnalului 3. ..Slntem În
credințați — se arăta în încheierea 
scrisorii — că solicitarea noastră va 
găsi ecoul cuvenit în rindul comu- 
nlșlllor uzinei „Independența", că. 
veți căuta șl aDilca soluțiile șl călia 
cele mal oolrivlte ale muncii politice 
pentru ca împreună să oulem raporta 
Indenîlnlrca enrclnll de punere ’n 
funcțiune a obiectivelor din planul 
de stal pe 1972".

„ Tată-ne. zilele trecute. Ia „Inde
pendenta" din Sibiu căutînd eă aflăm 
cum nu reacționat comuniștii de aici 
la mesalullcc le-a fost transmis, ce 
rezonantă a avut acesta In conrtllnța 
lor. rwacUc cum au procedat nen'.rua 
declanșa o amplă acțiune de Influen
țare politică șl de mobilizare gene
rală a colectivului ca răspuns Ia a- 
pelul ce ie-a fost adresat

— Consecința măsurilor politice pa 
care le-am adoptat — ne spune to
varășul Nlcolae Stancin. secretarul 
comitetului de partid din uzina sl-1 
blanfl — este că am Izbutit ea Intr-un 
timp scurt să, recuperăm' toate întlr- 
zlcrile. Lucrările de la e.eclrofiitre, 
rare, In mod normal, ar fi durat trei 
luni, au fost reduse îfi o lună șl ju-
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pitulăm acest episod de muncă. în- 
treprlnztnd un test In rindul a 30 
de muncitori, șefi de echipă sl maiș
tri, oameni angajați direct in această 
competiție eu timpul cu el insijl 
Dintre cel Intervievau. 23 ne-au 
spus că in ultimul timp ..proble- 
rna-prob!eme!or“. .«sarcina" cui urt 

ffgenȚtr“ar. l“ n constltuli-o ;sat‘.sțace- 
rctr comenzilor pentru Galați. Contf-

țlel de bază din atelierele do cazan- 
gerle. Atunci a foct stabilit un 
program de măsuri menite să asi
gure condițiile necesare realizării In 
termen a obiectivelor pentru Galati, 
între acestea numeroase sarcini re
veneau organizațiilor de partid. Ele

domnește
ft

V

O mare sl prețioasă zestre 
caro țărănimea română a h

cu
„______ _ ________ ..„ Intrat

bărbătește in.socialism — o zestre 
tot atlt de Importantă cu șl pămin- 
tul. șl mal importantă chiar dedt 
inventarul agricol din
— o constituie fondul moral fon
dul de nur ol unei bogate tradiții 
de hărnicie, de cinste. Inteligenta 
șl tenacitatea, capacitatea de o în
țelege sl da n-Sl însuși noul. Vred
nicia. pasiunea fală de muncă, pri
ceperea alcătuiesc fondul de nur. 
murele capital cu care țărănimea 
a participat sl participă la opera 
do făurire a noii orindulri. Acolo 
unde această zestre a fost prelua
tă In chip inspirat atent’șl fericit
— oamenii satele au săvlrrit ade
vărate minuni.

Nu există —, cred — scriitor, re
porter care, collndlnd satele Do- 
brogel să nu albă multe pagini 
scrise. benzi de magnetofon, sute 
do metri de peliculă înregistrate la 
Topalu. cu NlcoJae Galdaglu. sau 
la Cobadln. cu Sabri Einurla. ®au 
la Comuna. cu Nlcolae Iiudileanu.

$1 lata. ceea ce aflu 
Topalu consider că sini 
fapte pe care. ferlndu-!e 
literaturizare, trebuie fiă 
păriășesc cititorului —
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grlu de 3 C®3—6 Q©0 kg la ha. pe 
toată suprafața. A venit o ploaie, 
o furtună — tocmai dnd dădsa 'n 
plrgă. Am recoltat 3 200 do kg la 
lia. Calamitate I" Dar —^ceea 

acea vreme ’

„.Initial, fusesem repartizai!

țisfaceâ
_ .. _______________ .... 'Corițf- ’ 

mulul scrisori! ce le-n fast ' adresată 
de către comitetul de partid din 
combinatul gălătean era cunoscut da 
toți

— Activitatea de perfecționare a 
muncii noastre nu reprezintă un scop 
In sine, ea trebuie «a ce reflecte In 
rezultatele pe enrc “le obținem — 
arata tovarășul Ieronim Olnru, se
cretarul organizației de bază nr. 17. 
cuzangerle ușoară. Propria expe
riență ne-a convins: că o bună con- 
ducera necesită aplicarea unor me-

.. ?

astăzi la 
cifre șl 
de orice 
le Im- 

_ _____ _ să deducă 
singur efortul șl strălucirea ome
nească >n satului contemporan. La 
înființare, in 1931. cooperativa agri
colă din Topalu realiza o produc
ție globală de 218 mii lei. Iar ve
niturile, el erau de 22 MO lei. Pro
duceau atunci 602 kg de griu la 
ha : 200 kg de porumb Ia ha (..în 
sol bălan, de stepă" — pămlnt să
rac 1). Aveau In 1831 o turmă de 
2M de oi. 12 voci. Iar in 1971™ Va
loarea producției globale a coopera
tivei : 27A milioane ; veniturile to
tale : 17.7 milioane.

..Ciad Cobadinul «rotea, acum 
zece ani. 3(W ko de urlu la ha. 
noi scoteam sub o mie 91 îmi ve
nea «ă mă ascund sub mn’ă. In șe
dințe I — povestește Nlcolae Gai- 
dagiu. Acuma, dacă noi obținem 
3 0®0 kg de griu - Sabri șl Hudl- 
țeanu sl toți cel din sud ar trebui 
să «oală 8C®0 de ka In ha. Numai 
a’a 11 cred că fac agricultură mo
dernă 1 
tr-un pămlnt bâtrin.

Noi aici, am făcut dln-
.. H.:... fotă mare.
Dar nici la noi nu-l totul!—*

Cobadinul este departe de Topa
lu. ’ Dar. ca sl cum a auzit 
cuvintele președintelui Nlcolae 
Galdaglu. ea sl cum a slmllt că 
Galdnglu l-n aruncat a sute oară 
mănușa — Eroul muncii socialiste 
Sabrf Emurln, președintele cooite- 
ratlvel dip Cobadln. ne spune : ..în 
1971 am fost aproaoe siguri oe un

___________________________________

,______ L __ i ©o.
trebuie reținut : acele 0 (TOO kg la 
ha. ds care vorbea Nicolae Galda- 
glu. s-au arătat la Cobadln : înăl
țimea propusă de Galdaglu fuse.se 
aproape cucerită. ȘI va fi cucenUL 

în continuare, aflu de la aroșe- 
dintele Sabri Emurla : de șase ani 
cooperativa lor livrează statului 
die o mie de vagoane de produse 
agrpallmpntare (griu, porumb, floa- 
rea-soarelui). De multi ani coopera
torii obțin 1 000 kg do griu la ha. Da 
mulțl ani ei scot peste 5 0®0 kg po
rumb la ha. în 1939 nu produs 8 282 
kg de porumb ți succesul respectiv 
nu sa uită — va ti cucerit din nou.
In 1071 au vîndut stalului 113 va
goane lapte; IM lone carne. în 1072 
vor livra 133 vagoane lapte. Re
cent. C.A.P. Cobadln s-a angajat să 
vlridă statului o mic de tone cereale, 
peste conlraclărlle Inițiale. în 1972. 
Cobadinul a intrat In sistemul de Iri
gații — cu o parte din păminturi. 
Băieții care vor iucrn In irigații au 
fost pregătiți, au Tăcut nractică. 
Marele striem de Irigații a aluna 
la el — e un eveniment In viata 
satului I Atelierele Intercooperatlsto 
de la Năvodari - Sabri Emurln 
este președintele acestei aaoclatil — 
nu realizat In 1971 beneficii In va
loare de 71 milioane.

..Slnt încă rezorve serioase. Te- . 
renul — saune tovarășul Sabrl. cu 
o frază pe care l-o știu de multă 
vreme — terenul nu-l putem întin
de. ea pe o tobă, dar să-l fort&m. 
să-1 ajutăm să dea mai mult — 
asta reușim. Lucrăm de ta ora 
patru dimineața — așa-1 progra
mul. SI — încheie președintele 
Sabri cu un zlmbel liniștit. Inspi
rat : mereu, din înălțime In înălți
me — la înălțimea sarciailor”. Tml 
sînt drugi aceste cuvinte. „La înăl
țimea sarcinilor" - nu slnt cuvin
te scrise cu Utere mari, de toc. ne 
fruntea țării întregi ? I

„Omul să lucreze din suflet.
Aceea este muncă adevărată — 
spunea Nlcolae Galdaglu. Noi anli- 
căm acordul global. Dar slnt lu
crări urgente, clnd orice Intlrziere 
înseamnă olerdere — cum ar fi re
coltatul la mazăre, ta fasole, care 
trebuie strinse noaptea, oe rouă — 
șl atunci sare tot ponorul, de 
la mic ta mure, șl-n două-trel 
nonțl de muncă recolta-l strinsă - 
fără o mie de hlrtli șl Mrtluțe. La. 
noi. oamenii slnt foarto uniți, soli
dari tn munca lor".

,,Inițial, fusesem repartizat! Ia 
altă cooperativă — povestește Ingi
nera Margareta Roman. Ne cunoș
team cu tovarășul Galdaalu de pe 
la ședințe. Eu slnt o fire deschisă, 
mnl energică. îmi place critica ne 
față, combat unde este nevoie — 
îmi plac munca serioasă, lucrul 
de nădejde. La una din ședințele 
astea, după ce am spua eu ce-am 
avut de spus, a venit la mine tova-, 
rășul președinte : „Vino la. coope
rativa noastră. tovarășă Roman, 
avem nevoie de specialiști burii!". 
„Nu cred că ne-am înțelege, tova
rășe Galdaglu- Mă tem că o oă tre 
certăm. Eu slnt un om categoric. 
Am auzit că dumneata te corii <“U 
agronomii". „Nu mă ceri, tovarășă 
Ingineră. M!-a merș vorba, dar 
te asigur cff n-o să ne certăm. Mă 
cert cu ăla care nu fac treabă, 
care slau cu ulndul la ducă. Dar 
cu oamenl ca dumneata’sl ca tova
rășul Roman, n-o să mă i cort Pen
tru că da-așa oameni om nevoie, 
avem să facem treabă vrem să fa
cem lucruri mari*.

„Șl nouă ne plăcea firea Iul e- 
nerglcă. dlntr-o bucată. SI âsa 
ne-am mutat la Topalu — cu titlu 
de Încercare — și am rămas defi
nitiv.. Slnt 13 ani. Discuții au Cost. 
Discuții trebuie să fie — In Inte
resul muncii, nl cooperativei. Se 
mai aude șl acum, pe la alte o șe
dință. o întrebare : „Cine-l mal 
mare Intr-o cooperativă 1 Presedlo* 
tele sou agronomul ?“ E o întreba
re fără noimă.. „O întrebare fără 
rost ■— întărește presedlnteLe. care 
plecase Intre timp din birou ®i șe 
Întorsese. Mari trebuie să fim toți, 
fiecare cu ■ sarcinile, cu răspun
derile. cu competenta lui. Poate _tl 
pusă o ademenea Întrebare ? I Nu 
există o asemenea problemă Intr-o 
bună colaborare. Dacă te consulți.— 
nu «greșești" î

■Ca să 'arate c© .Eel 'ae: -InMncTa 
lucrează In cooperativa lor. sl cum 
lucrează, oresedlntole dă un exem- 
nlu : ..în lanul cu griu de •tătnln- 
ță. tovarășa ingineră descoperă 
vreo 20 de ba Infectate. «Din astea 
20 de ha' ntfdăm griu dc sămlnță — 
zice ea — ar însemna aă răspindlm 
bolile». Șl n-am daL E un suflet cu
rat — Sl curat este Sl lanul. N-o 
laud.' dnr trebuie recuiwwut omu
lui... Am întinerit nămîntul* — 
conchide președintele admirativ 
pentru Înțeleaptă Șl energica Iul 
colaboratoare, mina lui dreaDtâ : 
știința, cu înfățișare luminoasă, 
liniștită, umană.
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proaspete de la fața locului, el nu 
numai că .a citit șefului de secția, 
maiștrilor, șefilor de atelier, șefilor 
do echipă scrisoarea Eâlăienilor ra. 
ca un experimentat agitator, le-a 
vorbit despre Importanta deosebită 
de a onora Integral sl in cel mai 
ocurt timp solicitarea, a examinat 
împreuna cu aceștia măsurile ce se 
Impun In acest scop. Atunci. In ast
fel de analize exigente, a-au luat 
măsuri operative de Întărire a unor 
echipe, de reorganizare n locurilor 
de muncă, s-au «labilii noi progra
me ds fabricație ne subansamble șl 
nnsamblo. noi ritmuri nccelernte de 
lucru, modlflclndu-«o graficele ini
țiale de execuție.

„.Străbatem halele cazangeriel u- 
șoare. Oamenii de aici sînt bucuroși 
cA în scurt timp, răspunsul lor la 
scrisoarea comuniștilor din Galați a 
devenit fapt Imnllnlt. că toate lucră
rile pe care le execută s-au înscris 
în grafic iar restantele au fost re
cuperate Integral

— A fost o mare încordare de 
forte — ne spune șeful de echipă 
lucasz Gross, membru in birou] or
ganizației de bază. A fost totodată șl 
un fel do examen general pentru în
treg colectivul. In primul rind pen
tru comuniști care prin exemplul lo
de dăruire șl abnegație au Insuflat 
colectivului un înalt simț al datoriei, 
ol răspunderii nu numai pentru cum 
merg treburile In uzina noastră, dar 
și pentru felul cura noi li SDriilnlm 
pe alții să-și îndeplinească sarcinile 
in cela mai bune condlțlL Echipa 
noastre, ca sl altele, a trecut să lu
creze de atunci In trei schimburi ; 
in întreg atelierul oamenii au dstl- 
gat lupta cu timpul pe care-1 pre
țuiesc mnl mult declt înainte : utila
jele. sculele sini acum mai bine folo
site.

..Comanda Gâlnțl" n reprezentat, 
de asemenea, o școală de educa
ție. Iată un fapt, In aparență 
neînsemnat dar care are o evidentă 
semnificație privind manifestarea 
spiritului de Intra lutornre. preocupa
rea pentru ca Interesele generale să 
Pfecumpăneașcă în raporturile dintre 
două colective de muncă animate de 
același ideal : afllnd că gălătenll lu
crează cu scule de mică productivi
tate comuniștii de aici au avut Ini
țiativa de o concerte f! realiza ont 
Ingenioase dispozitive de asamblare 
a panourilor ne care Ierau trimis 
spre a-1 alula să sporească Produc
tivitatea muncii la punerea în func
țiune cît mal grabnică a furnalului 
nr. 3.

— Cilva timp — nc-a spus lăcă
tușul Alexandru Crlstescu — sublec-
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la Îndeplinirea sarcinilor ce au reie
șit la conferința pe țară a cadrelor 
do conducere din economie. 6& su
punem atenției membrilor de nnrtld 
scrisoarea de la Galați și să căutăm 
u-1 da un răspuns comunist, pe mă
sura așteptărilor.

Exân
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Acțiunea de autoutllaro a luat o 
mare amploare în Județul nos
tru. Anul trecut au fost pro
iectate. executate șl Încadrate 

' în fluxurile tehnologice circa 2CW 
mașini, aparataje. Instalații si pie
se de schimb in valoare totală do 
70 milioane lei. Semnificativ este 
faptul că. pe lingă unități cu profil 
do construcții de mușini —■ Intre caro 
„Triumf". „Tebnotrla". ..Unirea". 
..Armătura" șl „Metalul roșu" — a- 
semenea mijloace de producție mo
deme. de înaltă tehnicitate, au fost 
croate șl do către întreprinderi apar- 
țlnlnd altor ramuri ale industriei, 
desl multe din acestea nu dispuneau, 
la Început de o capacitate tehnică do 
concepție ®1 execuție adecvată. Este 
vorba do uzina „0 Mal", uzina ..E- 
lectroceramlca" șl întreprinderea 
pentru materiale Izolatoare sl finisaj 
din Turda. Fabrica de produse 'cos
metice. ..Libertatea" și „Cluieana" 
din Cluj. Combinatul do celuloză sl 
hlrtle din Cluj. Combinatul .ie i«s- 
luloză și hlrtlo din Do| s.a. Dotarea 
prin forte proprii a unităților noas
tre cu diverse echipamente tehnolo
gice a generat printre alto efecta 
pozitive, renunțarea la unele mașini 
’mintalii aparalale și plete' do 
schimb prevăzuta n se achiziționa 
din Import anul trecut in:eglstnn- 
du-se o economie do 2.2 milioane (ri 
vnloU. Multe unltăU au renunțai la 
formularea unor cereri do noi Im
porturi prevăzîndu-șl de la Incanut 
satisfacerea prin autodotam a nece
sităților dezvoltării si modernizării 
producției

Cum este șl firesc, programele de 
autodolare elaborate pentru anul 
1972 prevăd a se realiza, cu forțe 
proprii diferite mașini utilaje, in
stalații șl piese de schimb In valoa
re totală de pește I'M milioane lei, 
ceea ce va duee la diminuarea sim
țitoare a Importului. Aceste preve
deri se îndeplinesc riguros : In pri
mul trimestru din acest an au foo-t 
realizase șl puse In funcțiune diver
se mijloace tehnico In valoare to
tală do circa 18 milioane lei. în ve
derea intensificării eforturilor colec
tivelor de Întreprinderi pentru lăr
girea. perfecționarea si creșterea e- 
flclentcl economice a acllvllătll da 
autodolare. nu do mult, la Comite
tul ludetean Cluj al P.C.fe — o» baza 
Ideilor desprinse din documentele 
Conferinței pe țară a cadrelor de 
conducere din întreprinderi si cen
trale Industriale si de construcții — 
a avut ioc o amolfl analiză a re
zultatelor obținute plnă In broznntln 
domeniul autouțllărll fi a programe
lor întocmite de unități pentru a- 
cest an. Analiza efectuată a woo în 
evidentă .că. deși au existat preocu
pări încununate do rezultate bune, 
ele nu se situează totuși in sjivtri 
iul cerințelor actuale șl ol posibili
tăților reale dq icaro • dispun între
prinderile. Ca atare, a fost adopți." 
un program de măsuri concrete, ru 
termene si responsabilități presise. 
menite să ridice această activitate ce 
o treaptă superioară.

în conformitate cu aceste măsuri, 
plnă la sflrsltul lunii mal. colec
tive special alcătuite In flecare uni
tate vor analiza procesul tehnologic, 
fiecare loc de muncă in parte, stabl-

)

aclîvlțtarea^unorjtormo’. .ți
old muncii Politice de măxă u 
a se asigura o largă cunoaștere de 
către comuniști sl toți ceilalți anla- 
riațl a conținutului scrisorii eoslte 
de la Galați. Ea a fost multiplicată 
Sl difuzată apoi lntr-un „tiraj" co
respunzător In secții. In atelierele de 
cazangerie. astfel ca fiecare munci
tor să pontă cunoaște ..da la sursă" 
In ce constă chemarea ce te-a fost 
adresata. Unele exemplare ale seri- 
®)rii nu fost afișate la gazetele de 
perete, ta diferita panouri, textul a 

r • ș

llnd alile ce trebuie urmate pentru 
reducerea consumului de muncă mi- 
nuală. mecanizarea si .automatizarea 
fazelor de Iucrn. organizarea judi
cioasă a liniilor tehnologice ș.a. Pe 
baza acestor analize eo vor îmbună
tăți programele de autodolare exis-

atellerele cnzangerîe a avut darul de 
a crea un puternic climat de res
ponsabilitate politică, de Intraluto- 
rnre tovărășească. Oamenii de atol 
au înțeles că. sprljlnlndu-I pe tova- 

.rășll lor de la Galați, servesc Intere
sele generale de dezvoltare a econo
miei naționale. Concomitent cu a- 
ceastă acțiune, tocmai In zilele ciad 
ea se desfășura, s-a întors do la 
Galați Inglnerul-șef coordonator ni 
socUel caznngerie. tovarășul Siellin 
Achlm. Venit cu Impresii șl date ' ‘

lndlcllor de mecanizare sl automati
zare a producției, orientate Îndeo
sebi spre realizarea unor mașini, 
aparatele de comandă șlxde control 
care In prezent se aduc din Import.

Dar. pentru ca outodoiarea ®ă sa
tisfacă ®r med mult cerințele de In-

trebuie să' realizăm utUniete com
plexe pentru M de noi obiective ole 
economiei naționale ce au f»rmen de 
punere In funcțiune In 1972.

..Comanda Galați" n fost aici. la 
Sibiu, pentru constructorii d« utilai 
de la „Independența" o scoală sau. 
ponte, un examen exigent care jn 
fost ’
care

trecut cu strălucit succes. Ș 
precede pe altele.

Constantin MORARU 
Nlcolae BRUJAN
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întreprinderi. O astfel de coordonare, 
bazată pe cunoașterea operativă «a

IN JUDEȚUL CLUJ
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©ANUL TRECUT: 
aparataje, instalații și 
valoare totală de 70 
© ANUL ACESTA,

circa 2 000 mașini, 
piese de schimb în 
milioane lei.
valoarea mijloacelor

tehnice realizate prin autodolare se va ridica 
la peste 100 milioane lei.
® Dar rezervele sînt mari și căutările continuă

r

I

bazată pe cunoașterea operativă ’a 
rezultatelor bune obținute de unită
țile din ramura flau subramura res
pectivă. ar putea să înceapă încă din 
faza elaborării programelor de auto
dotară. pentru a se evita preocupă
rile paralele ce vizează atingerea 
unor obiective Identice.

Considerăm ca un început bun edi
tarea, în anul trecut, de către Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini șl Ministerul Industriei Metalur
gice a unor cataloage de inasini- 
unello. □tllajo și Instalații realizate 
prin autodolare, ce cuprind un vast 
material documentar Întocmit In 
scopul cunoașterii, extinderii șl ge
neralizării rezultatelor pozitive obți
nute do unitățile acestor ministere. 
Un asemenea mijloc de Informare 
contribuie la reducerea substanțială a 
timpului necesar proiectării, aslgu- 
rlndu-xe. ImollelL intensificarea asi
milării echipamentelor tehnologice 
prezentate In cataloage de> către 
unitățile Interesate, Bine ar fi ca sl 
celelalte ministere să procedeze In 
acest fel. sl ffăseasel noi căi opera
tive de Informare a specialiștilor si 
să asigure organizarea conjugării 
eforturilor tuturor celor care caută 
soluții optime in acțiunea de autodo
ta re. «

Pe plan local, programul de acțiu
ne prevede, tn acest scop, realizarea 
unul catalog de produse fabricate 
prin autodolare In unitățile econo
mice din Județul Ciul și organizarea 
unei expoziții in acest domeniu. :De 
psemenea. in municipiul Cluj. In ve
derea colaborării lntcruzlriale șl fo
losirii depline a capacităților [de 
producție, a-a creat un comandament 
de colaborare, la care părticică re
prezentanții tuturor unităților con
structoare de mașini șl ni întreprin
derilor care hu ateliere mecanice.

Importantă este sl asigurarea unor 
condiții corespunzătoare de lucru tn 
domeniul cbneepllei si al execuției. 
Pentru aceasta, a fost inclusă în 
programul de acțiune nrevederca 
ca In toate întreprinderile să fio 
constituite, prin redistribuirea Per
sonalului existent, nuclee de concep
ție, șl execuție. avlnd sarcina proiec
tării r! realizării mijloacelor tehnico 
prin autodolare. Totodată, a-a reco
mandat ca aceste compartimente să 
lucreze In acord global, oe bază da 
contrael-anga lament. Tn vederea ■ 
șprljinlrll unităților care nu dispun 
de personal do concepție corespunză
tor s-a prevăzut formarea, de către

/
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tente in Întreprinderi prin comple
tarea lor cu nul obiective de natură 
să asigure ridicarea gradului de me
canizare sl automatizare a proteze
lor tehnologice, organizarea superi
oară 0 producției si a muncii In 
scopul valorificării la un nivel supe
rior a puternicului potential creator 
existent In numeroasele unități .clu
jene de cercetare si InvătAmlnt su
perior s-a prevăzut. In programul de 
măsuri ca întreprinderile să propună 
spre rezolvare acestor unltătl cit 
mai multe teme axate po creșterea

a

zestrare tehnica. In condițiile unei 
eficiente economice sporite, slnt ne
cesare Si unele măsuri ce pot fi 
luate de forurile In dreot tn acest 
sens, o deosebita Importanta Pre
zintă organizarea unei colaborări in- 
tcruzinale coordonate de forurile de 
resort (centrale sl ministere) con- 
stind din schimburi de documenta
ții, colaborări in realizarea diferite
lor utilaje sl Instalații, confecționa
rea unor mașini sau piese de schimb 
— asimilate — in număr mal mare, 
pentru a Împlini șl soliei târî le altor

Cabinetul ludetenn de organizare 
științifică a producției sl a muncii, 
a unor colective de sneclnllsU. me
nite să alute aceste unlLStl la elabo
rarea proiectelor. în ara fel Incit sl 
aceste întreprinderi să obțină buno 
rozul ‘ito economice.

1

lng. Andrei CS1IXAG 
din Comisia economica 
o Comitelului județean 
Cluj al P.C.R.
MHml ZAHARJBSCU 
sef de serviciu 
la Direcția județeand 
de statistica Cluj
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23.35 „M de ore’
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PROGRAMUL II
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un

ț

cel spre care se Îndreaptă 
taste nădejdile, toate spe-

t ex- 
rntifică

șxilescu. De fapt. Intuind 
tn chip fericit ranaurlle 
pleial, Dinu Cemeseu a

. .„................ ...._....
Henerayiîau rfăcut zlmbre".,.. a. 
Mfiriurtstad că 'ai mie „che
marea nelămurită a mări
rii0 șl nu-1 Interesează

ț
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V A
0,03 Deschiderea emisiunii de di

mineață ■ Telex.
e,43 Mal aveți o Întrebare 7
0,45 Cura de limba germană. Lec

ția a 17-a.
10,15 Muzică populară romanească.
IN JURUL OOH 10,» : Transmi

siune tn direct do la acropor- 
...............................Otopenl a 

a tovară-ci de programul său
I

in Jurul unei mese acoperite cu 
hlrtil, cu grafice și cu planuri de 
muncă, opt ■ pensoano discută aprins, 
O discuție care se prelungește «le 
mal bine de două ore și In care, to
tuși, ga participă cu Interes, fără 
ntel o urmă dc oboseală O dlscuție- 
modcl, aș spune, care ilustrează noul 
stil de muncă ce Undo să so instau
reze ta preocupările cotidiene aîe 
comitetelor pentru cultură și educa
ție socialista.

Secvența prezentată. «surprinsă 
in județul Bîhor. ge repetă săp- 
iăminnl. Este vorba despre pa- 
rlodlca tatilnire a tuturor fac
torilor din localitate cu răspunderi 
pe linia vieții spirituala, in cadrul 
căreia se efectuează un schimb reci
proc dc informații, se puno de n- 
cord o strategie culturală unitară, 
po baza unui plan 
tine. Un mai vechi 
cestui sector' — 
eliminarea stilu
lui de muncă 
sectar, a ambi
țiilor șl o vanită
ților gresii Înțe
lese. stabilirea li
nei colaborări ■ 
reale, efective 
— prinde astfel 
contur. Desigur, 
fiind abia Ia 
încăput,. expe
riența este per
fectibilă Dar, Indiferent de îmbună
tățirile ce 1 se vor mai aduce, în
săți prezența e! promite să pună ca
păt unei vechi dispute.

Exista în localllățlle noastre nu
meroase așezăminte culturale, cu 
o bază materială diversificată, func- 
țlonind sub Îndrumarea unor diferite 
foruri și organizații : sindicate, 
U.T.C.. consilii populare. Desigur, 
toate acestea au un genp comun : 
educarea comunista a maselor celor 
mal largi de oameni ai muncii. Mai 
poate fl oara vorba în acest caz do 
,,con«mrcnță“ intre diversele Institu
ții culturalo județene, de ignorarea 
reciprocă a existenței lor ? Mal poate 
fi oaro vorba de împărțirea localită
ți! pe „zone de influență0, de Inven-

cotnun de acți- 
dezlderat ol a-

tarii protocolare reciproce Intr-o 
colaborare de substanță. De pildă, tn 
întreprinderilo județului se depla
sează numeroase brigăzi științifice, 
acțiuni lncluae în programul amin
tit. S-ar pSrca deci că litera scrisă 
devine faptă. Ce se lntlmplă Insă 
aici, In uzine ? Formalismul conti
nuă să fie prezent ca și cu ani în 
urmă : se „Inventează0 tatrebări de 
către responsabilii culturali din în
treprinderi, «samenll nu stat consul
tați ele,

— Colaborarea nu se judecă prin 
TJimăru] de Intlinirl reciproce, apre
ciază șl Eugen Someșan, președin
tele Comitetului județean rxmtru 
cultură șl educație socialista Cniraș- 
Severin. Putem prezenta ten0 pla
nuri de muncă comune. Dar să fim 
sinceri șl să R<s întrebăm: cil din 
«teea ce ne-am prevăzut a trecut 
ștacheta formaltanulul ?

beneficiind bineînțeles de 
o îndrumare regizorală in
teligenta. in chip complex, 
ca sinteză a unui arivist 
EI pare și un ..domn dis
tins". dar in același timp 
are reacții mitocănești îm
prumutate parcă de ia Tă- 
nas© Scatiu. Are tupeu, nu 
se descurajează niciodată, 
fructifică umilința, este 
dur cu cel mici, dar se sl 
tenie de ceea ce aceștia ar 
putea spune despre el șl 
atunci devine blind. Por
tretul creat de Ștefan Bă
nică este una din varian
tele posibile șl in orice caz 
una din cele mai atracti
ve ale arivistului din lite
ratura noastră. Politicianul 
declasat, Mi rinul care tră
iește din amintiri șl din 
banii ginerelui șl-a aflat in 
Ștefan MHtailcscu-Brăita un 
interpret de excepție, rolul 
puțind a fi corifilderat me
morabil. Pe Tralon Necșu- 
lescu. băietul cel mare al 
Iul Splrache caro, așa 
cum spunea în „Titanic

„poporului", fie „țărănesc* unor spirituale 
sau numeroase variante și rari și situații cu 
combinații pe aceste teme ticulare care nu 
cu rezonanta populară u- aproape nimic șpcclatora- 
nele din ele cucerind sub iul de astăzi., O oarecare 

‘ . monotonie In relatarea idi
lei Platon-MLtzI. ca și dez
legarea Intllnlrll nocturne 
puse la cale de Damian 
dau elteodata impresia 
unor ■ lungimi ce nu dău- 
r.ea'/Ji Însă acestei oleae de 
o vervă șl de o percutanta 
comică rareori egalate In 
dramaturgia noastră dintre 
cele două războaie mon
diale.

$1 poate cea dinții cali
tate a excelentului specta
col realizat de Dinu Cer-

aceasta mască, imediat dună 
război, puterea. Acordarea 
votului universal face ca 
baza electorală a partide
lor vechi să fie cu totul 
Insuficientă tar cele no! să 

’caute fruntașii electori, a- 
genll printre cel ce puteau 
să accentueze aparenta de-

Clnd, Intr-o cală arhipli
nă. așteptam. Berile trecute, 
ridicarea cortine! 1a tea
trul din calea Ciulești re
marcam că datorită aces--, 
tei scene, care n înregistrat 
ea Iitșășl in ultimii ani un 
evident salt valoric, au re
intra* tn circuitul valorilor

’ noaslro literare idtevn din 
titlurile cele mai reprezen
tative ale dramaturgiei ro- 
măncșil dintre cele «tetei

; războaie. Să amintim'„Ti- _ __________________ ___
tanlc-vals*. „Domnlșoa:n mocratlcă. să mărească llu- 
Nnstasta" ..Meșterul Ma- zis unei „Înnoiri” în viața 

. nota". „Omul care a văzut' politică n tării. Pentru un 
m  mult' mal

multe fotolii, pentru mi
nistere ce se succed ta

calambu- 
totul par- 
mal spun

mbartea**.* Șl acum .„..Eicu". parlament cu 
Creațiile actoricești sl regi
zorala prilejuite do aceste 
piese, unelo înșiri se ta is
toria artei teatrale contem
porane. nu dovedit că ele 
conțin potente artistice 
inepuizabile. Iar lunga se
rie de spectarole (de cele 
mul multe ori de ordinul 
sutelor) a demonstrat că 
piesele numite aduc un 
sentiment autentic do viață 
romănească, fie aflrmlnd 
un , Ideal etic de o mare 
noblețe șl vitalitate, fie 
negi nd ceea ce nu era con
form cu sensurile structu
rii noastre mosale__Eseu0,
piesa lui Tu«!lor Mușatescu. 
recenta premieră n teatra
lul Glulcșll. aparține ulti
mei direcții șl tocmai de _
aceea filiația caraglalească 
nu ne poate scăpa.

.„.Eseu0 — piesa ce rota 
personaje din atlt de cu
noscutul șl popularul „Tl- 
tan.tc-va!s“ — nu-1 o pas
tișă caragtalească. ci o co
medie originală, ol cărei 
arid corosiv poate fi com
parat numai cu concentra
ția șl densitatea celui din 
„Gaițele" Iul Alexandra 
Klrițexcu.’E o comedie de 
moravuri ' politice în care . 
unda lirică atlt de proprie 
teatralul romoneac dintre 
cele 'două războaie șl atlt 
de caracteristică celorlalte 
piese ale Iul Tudor Mușa- 
tescu dispare.’ autorul ne- 
acordind personalelor sale 
circumstanțele unul Imbold 
sufletesc pozitiv. Stirpea 
omului atlt de dnstlt și 
cumsecade, ce! ajuns îm
potrivă voinței lui deputat 
— șl ne glndlm la Splrache 
Necșulescu — s-a stins. Ex
ponentul familie! este a- 
cum Decebal, care nu păs
trează nimic din cumse-că2 
denia tatălui său. Micul ni- 
șicher. repetent pe băn
cile școlii primare, este 
acum marele poltron care 
trece de la un partid la 
altul, schimbi nd culorile 
politice cu ușurința cu 
care îșl schimbă cravatele. 
Dar ca sS-1 înțelegem pa 
Decebal Sp._ Necsulescu, 
trebuie să poposim ne lâ- 
rimul. erillrfi cpetotoglco. 
„Cheia" structurU sole șl 
Implicit a titlului piesei o 
aflăm In timpul discuției 
dintre Decebal șl Nlna. 
cind cel ce se pregătea eă 
ocupe fotoliul ministerial 
eo deflniîșta ca un legatar 
al unei famlUl Imense da 

•- v „.tea'l^cardStvfea să Intre
(oașjș oJpLȚ jn ^pjin'ca’J'dup&’țiMre atltea

tul talcrnaponal 
sosirii In Capitală 
șuiul Fidel Castro Ruz, prim- ' 
secretar ol Comitetului Cen- \ 
trai al Partidului Comunlsl 
din Cuba, prlm-mlnlstru 1 
al Guvernului Revoluționar 1 
al Republicii Cuba, care, la 1 
Invitația Comitetului Central i 
al Partidului Comunlsl Ro- ) 
mân șl a Consiliului de Ml- t 
nițtrl al Republicii Socialiste ) 
România, face o vizită oficia- 1 ' 
14 de prietenie tn România 1 
a Imagini din București. 1

PE SCENA TEATRULUI GIULEȘTI
aeîoc Ierarhic© figurează cifre 
presionante, spectatorii au parte de 
surogate artistice, incropeli de ocazie, 
departe de ceea ee nr‘ trebui eă fie 
un act de cultură autentică.

Răspunderea ce revine comitete
lor pentru cultură șl educație so
cialistă de a coordona întreaga ac
tivitate culturală locală Incumbă șl 
un alt aspect, nu mai puțin Important. 
Pentru a so asigura o metodologie 
unitară, un punct d© vedere comun 
in toate sectoarele muncii culturale, 
ar fj necesar ca periodic, ta intll- 
nlrile do Instructaj cu salariațll nșe- ■ 
zămlntclor culturale, cîi bibliotecarif, 
cu instructorii ostlsllci ele. di parti
cipa Întregul personal dc speciali
tate din domeniul respectiv. Indife
rent de cine aparține o! din punct 
dc vedere administrativ. Un prin
cipiu de elementară colaborare rare, 

’ totuși, nu peste tot eatc finalizat ca
■ ■ > atare. Iată.- d© ■ 

pildă, ce ne re
lata | Ernest Ga
vrilovich vice
președinta al Co
mitatului lude- 
țean pentru cul
tură șl educați© 
socialistă Bacău: 

— Sindicate!© 
nu trimit la in- 

■ strulrlle perio- 
dice cu bibliote
carii și directorii- 

de cămine culturalo , Pa c©i-caro 
ar, trebui să participe Inlr-ada-, ■ 

- vifr ta acesta forme de pregătire. La 
cursurile periodice ale școlii popu
lar©,de artă nu Iau parte, deși ; sini 

,, . - - -------- - ------ invitați /-întotdeauna din timp, ln-
ictlcji a demonstrat ca nimic nu etracioril artistici a! sindicatelor și «ii

„■ ..coopcraiicl meșteșugăreștL în ceea
ce privește consfătuirile comune de 
lucru po probleme de Interes 'gene
ral In domeniul culturii, acestea nu 

‘s-au mai organizat dc ani da zile.
Noi am propus, de exemplu, o sultă 
de consfătuiri in legătură cu activi
tatea culturală pentru muncitorii fo
restieri, pentru cel care luo-ează In 
I.A-S.', in întreprinderile de mecani
zare a agriculturi! ele. Din păcate 
— far» nici un rezultat practic, de
oarece am fost Intimpinnți cu refuz, 

lată, așadar, că, deși la consfătu
irea eentraiă amintită o bună parte 
din premisele teoretice ol© unei co
laborări optime po pitiii cultural nu 
fast enunțate. !n activitatea prac
ticii, in fata nenumărataGor situații 

costa este șl motivul pentru care 
conducerile Consiliului Culturii șl 
Fklucațlel Socialiste și ala Consiliu
lui Central al U.G.S.IL au formu
lat cu acal prilej. Încă o dată, prin
cipiul fundamental caro trebuie să 
guverneze funcționarea organelor 
culturalo ‘județene : autoritatea lor, 
îndrumarea și coordonarea tuturor 
InslituțiilOT ce nu răspunderi in a- 
eeaslă direcție sâ se realizeze sub 
directa conducere n organelor șî or
ganizațiilor de partid.

Numai astfel forțele existente vor 
putea,fi nelntirzlat fructificate, nu
mai astfel, toți factorii educaționali 
vor putea fl antrenați !ntr-o unică 
direcția : formarea conștiinței socia
liste a maselor, pe baza emulului 
—'gram adoptat la plenara C.C. al 

".R. din 3—5 noiembrie 1071.

Rado CONSTANTINESCU

CUM COLABOREAZĂ ORGANELE JUDEȚENE 
CU RĂSPUNDERI PE UNI A ACTIVITĂȚII 

CULTURAL-EDUCAIFIVE

fi oaro vorba de împărțirea localită
ții pe „zone de influență0, de inven
tarea a tel da fel de mărunte șicane 
pentru așezămlnlul învecinat, numai 
iwnlru ' ca, In acest fel, acțiunile 
proprii să lasă mal mult ta evidența? 
Unor asemenea întrebări, o recenta 
consfătuire — organizata de Consi
liul Culturii șl Educației Soclallsil!r< 
jn oolaboraro cu Consiliul Central 

plile unei colaborări fructuoase, ale 
unei acțiuni comune, de substanță, 
l’roclzări absolut necesara pentru 
câ, ta practică, nu pește toi spiritul 
nou promovat de organele centrale 
șl-a găsit un corespondent fidel In 
acțiunile organizate pe plan local 
(in paranteză fio spus, înseși unele 
rotiri de cuvlnt din . consfătuirea 
feus-menllonală ou demonstrat ace
eași veche și Îngusta înțelegere a 
noțiunii de colaborare). Iată de ce 
M-ăm propus să confruntăm prin
cipiile teoretice ale unei colaborări 
optime, cu fapte din județe.

„Piesa de bază”, indispensabilă 
oricărei acțiuni comune, o consti
tuie existenta unui plan do activi
tate comun, care să inmănuucheze 
acțiunile tuturor organelor culturale 
și alo așezămintelor locale. Din pă
cate, in multe județe din țară acesta 
&o află tacă ta faza de proiect Iată, 
de pildă, situația din Argeș, prezen
tata ta termeni autocritici de pre
ședintele Comitetului județean pen
tru cultură și educație socialista, to
varășul Constantin Dinlschiotu :

— în activitatea noastră din ul
tima vreme am acordat prea mare 
atenție problemelor de practică cul
turală Îngustă, legate de vechile 
planuri tradiționale, prolixe, Încăr
cate do acțiuni ce se încurcă intre 
ale ; In schimb, nu s-a produs acea 
schimbare de fonti In corcapția mun
cii cultural-educative. Da aici șl 
constatarea sinceră că, deși stal cre
ata toate condițiile pentru ca, in an
samblu, comltatolo județene pentru 
cultură și educație «oclailslă ®ă-și 
exercite rolul de coordonator, lucru
rile nu au fost po deplin rezolvate, 
încă mal dăinuie ideea unei activi- 
tați sectare, po „profile distincte0, 
fără aă so țină seama, că oamenilor 
munci! le esto Indiferent sub ce „em
blemă0 este prezentata manifestarea 
culturală

Desigur, simpla prezență a unul a- 
semenca. plan nu înseamnă și reali
zarea automată a mult doritei uni
tăți do acțiune. Do ta BȘtemerea pa 
hlrtle șl pîrtă la transpunerea ei în 
viață, manifestarea culturală are un 
dificil șl sinuos drum de străbătut. 
Numai urmărirea ci atentă de către 
toți semnatarii „protocolului de co
laborare0 poate constitui o garanție 
a succesului. Este un adevăr lltulraf 
cu fapte de numeroși interlocutori :

— în județul Arad — afirmă Au
rel Martiri, președintele comitetu
lui pentru cultură și educație socia
listă, am întocmit Împreună cu sin-

' dlcatele șl cu U.T.C.-UI un program 
lunar comun. Ceea ce Insă' nu am 
reușit aste transformarea reprezen-

cinema

de Ia hotel ExctMot s 
— 5; 11,15: 13.45: ia;

Ivesc zorile : LUMINA 
b; hub;, 1M0; 16; 1B,»: 10.45.

s Trafic : PATRIA — BJO: 13,13: 
13; 17.45; 85,», SAI.A PALATULUI 
— 17.15 (seria dc bilete — tf.'.i. 
MJ3 (scria do bilele — 4667). CA
PITOL. — 0.15; 11,»; 14; 15.13; tana; 
îl, FEROVIAR — 5; 11.15; 13,W; 
15 43: 15.13: 25.53.
a'Felix șl Odlla s CENTRAL - 
5.15: HM; 16; 10.», BUCEGI — 15; 
10.45. la grădină - 10,43. FLAMU
RA — 15: 15; 19,20.
a Inima o un vinilor singuratic : 
scala — «,»; n: n.£>: io; 
18.»: 11.
a Goya : FLOREASCA — IBJO; 10. 

Robin Hood : LUCEAFĂRUL —

a Ancheta 
FESTIVAL 
15,»: M,«. 
a Clnd sc 
— 9; 11,13;

;i

’’X

•4

Cea de-a doua condiție fundamen
tală pentru realizarea unei politici 
«mlturale unitare In toate localitățile 
depinde de răspunsul care se «Iii în
trebării : cine îndrumă Întreaga ac
țiune comună a forurilor locale ? 
Practica a demonstrat c!i nimic nu 
twta nud . dăunător activilății. cultu
rale decit ambițiile greșit înțelese,, 
ineercărlle de situare pe „poziții de 
forță0 penlru a impune un punct de 
vedere. Desigur, comltetcîo pentru . 
cultură și educație socialistă sint 
dele caro răspund de buna desfășu
rare a Întregi! acUvItațJ culturale 
locale (inclusiv de cea a sindicatelor 1 
șl a U.T.C.-ului). Dar autoritatea 
comiteiulul trebuie să fie de com
petență, colaborarea ce trebuie sta
bilită cu organele de mai sus ex
clude ordinele, tutela măruntă, ad
ministrativă. Baza unei adevărate 
colaborări trebuie cUUlItă pe convin
gere, do fapt esența întregului 
program Ideologic al partidului.
'în‘ județul Bacău, de pildă, la 

Buhuși s-a ajuna,, eu mai . multa, concrete pe, care viața le-ridică, 

bul fabricii din Buhușl, să fie onulat 
de Consiliul sindical județean, caro 
a reprogmmat In aceeași zl si la ace
eași oră un concert do muzică popu
lară

Alteori, neînțelegerile se Ivesc In 
disputa pentru talentele ce apar In 
diverse formații artistice de ama
tori. La Tg Ocna, de pildă, consi
liul local ni 'sindicatelor a lansat de 
elțiva nnj interdicția pentru o bună 
parte din artiștii amatori din loca
litate. saiarlați ai diverselor între
prinderi mu InsLituțII — deci mem
bri de sindicat — de a frecventa 
formațiile Casei de cultură. O „eja- 
slflcjro0 artificială in „formații nlo 
sindicatelor0 și ..formații aie așeză-

*

II,» Pagini de umor. t
, iz.» Universitatea TV. t

12,43 Telejurnal. J
15,60 — 17,03 Teleșcoală a Econo- J

mie politică (anul m — U- l
ecu). Industrializarea soda- 
listă n țării — baza progres-a- l 
lui «Konomlco-sodal, a ridi- ! 
cârti nivelului de trai al po
porului nostru. Prezintă conL 
unlv. dr. Constantin Enaehe 
a Fîzleâ (In ajutorul carull- 
dnțllor In concursul de .admi
tere). Noțiuni do termotlliia- 
mlcă. Mașini termice. Prezin
tă cont. dr. ing. Candida 
Gheorghlță-Oartrea de la In
stitutul politehnic din Bucu
rești.- ; r-. ■ 1- B, ..

t
I

i 17,38 Deschiderea emisiunii del
' 17,35 Arta plastică : Expoziția re- 
l publicans de pictură șl «scuip- • 
’ tură 1971 (H). Participi : Iont Franzetti, Dan llflullcâ. Va-

.alle Drăguț ,
’ 17,53 Stop-cadru.
J 15,18 Studioul

i
i

după-amlazâ.

'■7

15,18 Studioul artistului amator. 
Sărbătoare la Dătșonra.

I8,M Satul contemporan. Comuna 
noastră do azi șl do mllrto, 
Reportaj filmat In comuna 
Suceveni, județul Galați de 
Costln Martlnlue.

1®,M Pentru sănătatea dv.
10,13 Tragerea Loto. >
10,23 ÎMI de seri : Felix motanul. ț 
15.» Telejurnal. |
S9.1II Drumuri tn istorie. Muzeul de 1 

Istorie al Republicii Sodallsto ;
România (II). Priviți mărețe l 
umbre-. . ;

S3.» Film artistic : „6 fereastră 1
deschisă spre cer* — produc- l 
tio a studiourilor din R. p. • 
Ungară. Ilegla : J. Klss. Cu : i 
M. Hayfea, L. Nemeth, L • 
Sztankay. I

S1,M Ancheta TV : „Cazul de la L 
Frata*. 1

mlhtelor0 conduce, tn multe lotniri,
ta o divizare a forțelor, la o pulve- U.C. 
rlzare n .talerttefor. astfel tacit, deși 
pe- btatasllclIe ce se Înaintează orga-

3S^» Teatru^ „Inspecția-, .(Gw-.ă :ja 
uitata) do Roger Avermaetc. ,< .
Regla : Petre Suva llâleanu. I 
Distribuția : Rcdlca Popescu, / 
Matei Alexandru, Paul Sava, l 
Aurel Cloranu, Adrian Geor- / 
gescu. Imaginea : E. Adelman, l 
Constantin Lungu. A. Copos. 
Al. Condurache ; decorul : V. \ ) 
Rotaru ; montajul : Marca I 
Niță. )
Agenda. i

11,CO Șlagăre la cererea telespecla- I 
lorilor. 1

11,13 Viața economică a Capitalei. 1
31,43 Film documentar : Cimentul, ț 

Regla : Done Dumitru. Pro
ducție a Studioului de filme 
documentare „Atex. Sahla*.

| 11,39 Dans șl muzică de pretutin
deni. Ansamblul Honor din 

i Uniunea Sovietică.

Un binemeritat succes 

cu o piesă clasică

dramaturgiei romanești

... E SCU
; s - , ...

de Tudor MUȘATESCU

cronica dramatică
I •

Stimateseu. de 5 răsfățatul 
ru- și nu-i uucrcwsaza Platon sau de ramolitul

mijloacele prin care u a- Langada). Trec prin scenă
juns șl ore să ajungă, 
adaugă cu mlndrle St fap
tul că nu avea în familia 
«a nid un „...eanu0 (se re
ferea la familiile ce domi
naseră viața politică și so
cială a României antebelice.
prethim Brătianu. GrădL?-, cu. indivizi 
teanu. Clmpineanu. Rozno-' —i——r—
vanii ele). Decebal este 
produs șl un reprezentant 
tipic al climatului care se 
Instalează In viața noastră 
politică după primul război 
mondial : dispare — prac
tic — partidul conservator; 
alături de partidul liberii 
apar numeroase alte for
mațiuni intitulate fie ale

15; 15,S); SI, DUCU
; 11; 13,30; 15; 18,33 

’ORTT - 10’; 15,»; 13,»; 10; 
GRADINA DOINA — M. 

IN A CAPITOL — sa.
a Asta-seară «lansăm In familie ; 
VICTORIA - 8.43; 11; 13.»; 15; 
15.3J; Sl, DACIA — 9; 11,15; 13,30; 
18; 15,13; ».». VOLGA - 0; 11,13; 
13,M; IC; 18,13; 83,85, MIORIȚA - 
B; 11,13; 13.30; 18; W,15: S3,35. 
GRADINA SELECT — 35.
B Doamna șl vagabondul : EX
CELSIOR - 0 ; 11.13: 13.39; 16;
18.18: S3.». MODERN — B: 11,13: 
13»; 1S: 18,16; ».», la grădină
— M.
a Silvia I BUZESTI - 15.»: 18. 
la grădină — S3.13.
o Toamna «dieyennllor 1 GRIVIȚA
— 9; 12.13: 18; 10.M. MELODIA —
B; IX»; ÎS; 19,». GLORIA — 9,13; 
12,33: 15; UW, TOMIS " ------
15, la grădina — 10.45.
■ Doi colonel — 15: 12: 14, O.K. 
Nero ! — 18; 15,15, Dragă Sarica
— »,» : CINEMATECA etala 
Union).
0 Puterea șl Adevărul : MUNCA
— ia,»: 15.

0; 1X30;

A Program de îi desene animat© 
pentru copil : DOINA1 — 10.
a Mary Poppins 2 DOINA — 11,13; 
1Î,I5; 17,13;
o Un minut de rec
TORUL — 15,45; 10.
a IntILnJre cu b
VIITORUL - SQ.15.
Î6 Evadare din Planeta maimuțe- 
□r s URA — 15-W; im» ta gr&dLnfi

— 230.15. GIULEȘTI - 15JK): ÎS;

• Preria s DRUMUL SARI! — 
15JO; 17.45: £D,: MOȘILOR — U5J0; 
17,45. la gradină -f M.
a Poloneza d© Oghlnsfcl 2 CRÎN- 
GAJȘI - IS.,30; !S:- 23,15.

, o Marea dragoste : UNIREA — 
15,30; 13. la grâdlr.â — 23.
• Pentru câ se Iubesc s COSMOS
— 15,1®: îiXia. t
o AventurL In Ontario s TIMPURI 
NOI — ®—20,15 ÎR continuare.
e 13 fete șl un marinar : FLA- 
CARA — 1540: 17,45; 23.
a URimnl domiciliu 
AURORA — 9; 11, 
10; 83,15. ARTA 
KrâdJnâ - 2D.

»; » * v « •  ■ * •
reculegere j VII- 

necuDoseutâ i

canoseut :■
,15; 13.»; 15.45: 

13.S3: 17.45. la

o Cinei pentru Infern 1 GRADI
NA AU DOUA — to.
a Cercările dragostei : VTTAN — 
15,M; 18.
o Omul din Sierra t GRADINA 
VITAN — K.13.
a Love1 Story : FERENTARI — 
13,»: n,45; ss.
a Taina Sofiei Grusko : RAHOVA 
-is; m,15.
a Petrecerea i RAHOVA — IBJSa.
• Adio, /domnule Chips s POPU
LAR — 13,»: ÎB.
o PSdurea pierdută : LAROMET
- 13,30; 1740: 10,».
a Steaua Sudului ■ PROGRESUL
— 13.M; 15; M,15.

o Conservatorul de muzică ,,CI- 
prlan Porumbescu” (sala George 
Enescu) : Recital <le muzică fran
ceză susținui de Petre Leflerescu

ciun spunea ta „Titanic 
vals" autorul, „a ajuna să 
siringă plnă la douăzeci de 
ortl trei clase dc liceu", 
acum cu desfivlrșlro ratat, 
un cerșetor cu haine lus
truite, știind 6ă fie feroce 
Ia nevoie — l-a Interpre
tat Ernest Mafiei, restituind 
tristețea comică a unul 
proces obiectiv de decă
dere morală. Cuplul Sta- 
matescu a fosț conceput 
caricatural, fără a -eîi Insă.

‘ din nota piesei. Astaa Dan, 
in rolul Mizei, a făcut to
tul pentru a-i conferi o 
prezență scenică uneori di
latata peste măsură, prin- 
tr-un exces de gesturi și o' 
vitalitate poate mult spe
culate. „Domnul Goo0 din-' 
tro cele două războaie. 
Platon, ajuns secretar de 
ministru, șl-a aflat In Jorj 
Volcu un Interpret cure, 
fără să deformeze nici o 
clipă sugestiile rolului, l-a 
dat o expresie amuzanta. 
De bună calitate interpre
tarea Măriei Georgescu- 
Pătraseu : ta mod firesc ea 
trebuia să albă și a avut 
distincția care li lipsește 
iul Derebal. Do-lna Lazăr 
ge impune prtatr-o va
loroasă creație, de o deo
sebită plasticitate, ta rolul 
„damei voalate0, accen-. 
tulndu-1 tasă- uneori carac
terul agresiv. Cu totul re
marcabile. Athena Detne-, 
triad și Luiza Dcrdcrian 
Mareoc! șl —'poate șl din 
pricina unul M mai in
grat — doar corect. Paul 
loachlm. Rezervele noastre!. 
Un Insă de : un grad de e- 
xlgență Pe care Însuși ni
velul ridicat al spectacolu
lui II impune și toate eint 
perfectibile mal alea dacă 
ne glndlm că spectacolul 
este cortlt unei „serii' 
mar!0. Pentru că .....Eseu", 
așa cum a fost conceput și 
realizat de Dinu Cemeseu. 
reprezintă nu numai o e- 
xempiară lecție de înțele
gere modernă a unei ole.re 
clasica..,dar.șL o demon&joa I

tr-un ritm mult mal rapid, 
pentru o organizare biro
cratică mult mol vasta- 
erau chemați acum oameni 
precum Decebal Sp. Nec- 
șulescu. care, ca si Rlcă 
Venturtano altădată. se 
pretindea un reprezentant 
al „poporalul0 și „bătci ta 
ciocoi0. Numai că Decebal 
eu era doar un reprezen
tant a ceea ce Cnrasialo 
numea ..dictatura vorbo!0, 
ci un om fără scrupule 
care 1st îmbogățea arsena
lul parvenirii sale cu toate 
ftloganurlle, manevre abile 
de conjunctură po care 
noile împrejurări 1 le ofe- ., . . ,..... ,,
rcau din pita. Piesa Iul Tu- tiu trăiește o lume parve- 
dor Mușatescu reprezintă nllă. o lume al cărei Idol, 
deci o sinteză, satirică a “
vieții politice romănestl . ------- ------
dintre cele două războaie. ranțele este Decebal Nec
um putea spune chiar o 
frescă, deoarece alături de 
Decebal trăiește o întreagă —cuvuce oar si o aemons-vri faimă Mfta$ tatr-oszperpes:!-reușit să dețritetață taîK'
tuăkaifotta (fio Că e vorba P«xta« wm» St;Jn același ;.țujul ^"adaugă pasiunea^ 

’ min a.dmira.. gț încrederea in .virtuilfâjg :
epocă. Folo- " dramaturgiei romanești re-

nescu este evidențierea 
faptului că lumea Necșu- 
leșUlor, a Dnmlenllor si a 
colateralilor e o lume hă
mesită. Hămesită de pu
tere. de posturi sau stra
pontine remuneratorii, de 
subsidii cerute.

De la început vom re
marca în mod deosebit de
cont! sugestiv semnat de 
Llviu Ciulei si costumele 
imaginate de - D. Sblerea. 
care au situai piesa îh 
ambianta cea mai pro
pice a desfășurării sale, 
croind nu doar un cadru, ci 
cvoelnd un mediu caracte
ristic piesei. In acest spa-

lentul ■^gănerfil . Ump. a creatajph" admira
bil tablou de epocă. Folo
sind- toate sugestiile textu
lui, fără eă devină robul 
lor. crelnd o piesă de at
mosferă. fără ftl o trans
forme Intr-o reconstituire 
aridă. Dinu Cerneicu ne 
transpune In lumea dintre 
cele două războaie, cu 
tot ce are ea mai autentic, 
d ir dMprlnzindu-ze de ea 
cu o măiestrie șl abilitate 
exemplare.

Piesa e tratata dlntr-un 
unghi modern' fără eă se 
piardă nimic din suculenta 
umorului caracteristic Iul 
Tudor Mușalescu. De aceea 
popularul Șiefan Bănică 
și-a compus personajul.

dame voalate, cinice, lto- 
®!te de cea mal elemen
tară moralitate precum 
Ntaa. matroane ridicole 
cu un apetit feroce de do
minare, ca Miza Stamates- 
— '/ 2... J mediocri, dur 
lmplnglnd abilitatea pitta 
la abjecție precum Damian. 
Uneori fresca o supradi
mensionata deoarece Încer
catul constructor de tipuri 
și finul observator carg. a 
fost Mușatescu nu făcea 
totdeauna distincția Intre 
esențial șl accidental. lă- 
dndu-so prins ta plasa

zullatațe nu pot fl decit 
celonte." Publicul rail 
entuziast: o muncă demnă 
de laudă, un! spectacol da 
nivelul celor mal buna 
ficeno ale teatrului nos
tru. Sl clnd în aceas
tă stagiune piesei r.i 
.—.Eseu” 1 se adaugă si „O 
scrisoare pierdută". Sl 
..Gaițele3, șl ..Jocul de-a 
vacanța", toate prilejuind 
atltea veritabile satisfacții: 
artistice. s!ntem4Indrepta-! 
țiți să spunem șpnoi pre
cum Ceragiale : .Inspirația 
nu trebuie căutată la un 
kilometru : ea ne sta sub 
nas — cine se uită depar
te, firește, n-o s-o vază".

Valeria HAPEANU

singuratic

1
ii

vloa.râ șl Ojncanca Leftere,s«m
— plan, — 30. /'
o Opera română : Primăvara — 
10.».
• Teatrul .Xucla Siurdza Bu-
iantlra* (sala din M. Schitu Mă- 
gureanu) : Recital susținut de or
chestra .piflnx* — jsj: (sala din 
sir. Alex. Sahin);1 Vicarul — so. 
o Teatrul «io comedie : Fata mor
gana — K.
a. Teatrul „C. L Noltarn" 
Masheru) : Adio Citările — 
(sala Studio) : Sora. cea
- za.
a Teatrul „Ion Creangă* : 
ye cu măști — 10.

(sala 
■ 19,», 

mare
HHB.__ . _____.Snoa

ve cu mOștl — 10.
a Teatrul „Țăndărică* (sala din 
sir. Academiei) ?’ BJU șl nătirll
— 16; 17.
a Teatrul sallric-muxlcal ,.C. T4- 
nose* (sala Savoy) : Revista arc 
curtatul — io,».
a Teatrul do revista șl comedie 
„fon Vasllescu" : Siciliana — loja, 
a Ansamblul artistic ..Rapsodia 
română* : Ghiocel... mărgăritare
— 10,».
a Circul “„București* : Inter-rfrcus 
— 19,3®.

Filmul acesta, cu 
titlu grav ri poetic, 
este un strigăt stins do 
durere. Romanul omo
nim al scriitoarei Ca- 
roon 1_—!J
transpus pe peliculă, 
deschide o perspectivă 
asupra unor realități 
americane contempo
rane dintre acelea care 
răzbat mal greu la’lu
mina zilei ; este o In
cursiune străbătută de 
un fior tragic in uni
versul cotidian ol unor 

' existențe zbuciumate. 
1 oameni simpli a căror 
i viată nu este altceva 
i decit un lung șir de 
i privațiuni, de renun- 
, țări, de regrete... Re- 
, gizorul Robert E211S

Miilor s-a apropiat cu 
' deosebita Înțelegere de 
1 lumea tristă a unor 

personaje Învinse de 
osprimllo condițiilor 
.sociale șl fUmul său 
este, deopotrivă, șl act 
do acuzare, șl oma
giu adus frumuseților 
morale ultragiate, șl 
glnd de reculegere la 
căpfllllul speranțelor 
neîmplinite.

Rareori resorturile 
Intime alo durerii o- 
meneștl au fest pros
pectate pe ecran cu o 
asemenea forta emo
țională ca In neesl eta- 
tec sfișietor despre 
suferință. Încredere și 
deznădejde. Fulgerele 
de frumusețe morală 
ale filmului stat ur
mate, fiecare, de tu
netele surde ale unul 
destin ostil Pllduitoa- 
rea prietenie dintre 
cel doi Kurdo-muțl. o- titea și afitea meta
mul cu inimă do nur, 
John Singer șl neferi
citei Spiro, a cărui 
dezvoltare intelectuală 
a rămas 
urmă, la vlrsta 
pllărlel.

Mc. Cullers,

Incurabilul Spiros, cu 
resursele sale neseca
te de bucurie, va «first 
dureros. Intr-un ospi
ciu. în existenta zbu
ciumată a medicu
lui de culoare. Singer 
va putea aduce abia 
Intr-un tlrxlu. Intr-un 
foarte tlrziu. In pragul 
morțll. clipa de echi
libru pe care n-au 
putut-o aduce ani

cronica
filmului

lung! de dureroase 
prejudecăți, de neîm
păcate ostilități ra
siale. Iar din relația 
sufletească dintre bu
nul Singer sl fata 
conslrinsă să renunțe 
la visuri pentru a-și 
putea asigura subzis
tenta. din acea lumi
noasă prietenie născu
ta din suferință nu 
va cămine, In final, 
decit o floare po un 
mormlnt. Este trist, 
sflșletor de trist, fil
mul Iul Robert Ellis 
MUJer Iar clipele de 
împlinire sau de ope
ranta ale personajelor 
nu tac decit să adin- 
cească antiteza. ®ă-l 
potențeze tragismui.

Peste-toate existen
țele filmului plutește 
iubirea. In stare de a-

. ■ 1 .

S1 ■ • . -2- ■ » . r . , ■ '. & J

mortoze. Dar dincolo 
și de iubire Blnt rea
litățile unei lumi dure, 
crlncene. despre care 
filmul Ișî propune s& 
vorbească, fără fraze. 
In imagini de o eloc
venta adesea ireproșa- 

i e un oi-

undeva ta 
co-

__ ___ constituia
axul de speranță Sl vență adesea
filmuluL Dar Spiră!;, bilă. „Inima

nător singuratic* acuză 
fără drept de ape! 
contradicții actuale ale 
societății americane. 
Acest. film devine 
un seismograf sensibil 
al condiției americanu
lui de rind. Dramele nu 
sint ale filmului, alnt 
ale vieții. Ele decin 
ale filmului și se 
transmit cu deosebita 
forță artistică specta
torilor, pentru că au
torii au prospectat cu 
atenție șl in profunzi
me cauzaiitățlle lor 
sociale șl psihologice, 
in pagini cinematogra
fice de mare densitate 
emoțională. Filmul a- 
cuză, acuză toți acel 
factori sociali care în
cețoșează destinul u- 
nor oameni simpli, cu 
mari resurse de tril-, 
muscle morală, acuză 
consecințele nefaste șl 
uneori monstruoase 
ale urii rasiale caro 
provoacă Încă atitea 
drafne !n America a-

■ nllor noștri.
Actori necunoscufi 

sau mai puțin cunos- 
ciițl nouă (Alah Arltln, 
Sandra Locke. Chuck 
Mc. Canu) redau, ci 
o remarcabilă nuanța
re psihologică, portre
tele morale ale prin
cipalilor protagoniști 
ai conflictului. Trist, 
neobișnuit de trist, a- 
cuzator. teribil de a- 
cuzator. filmul nu 
oslo Insă si depri
mant. Dcznodămlntul 
tragic nu închide toa
te portițele speranței; 
Acel abur de poezie 
caro Învăluie aspi
rațiile spre frumos gl 
spre bine ale persona
jelor. dureros Infrinte. 
persistă după ultima 
secvență a filmului, ca 
un semn de nădejde.

calin CALIMAN

U.G.S.IL
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Excelenței Sale.
Domnul KENNETH DAVID KAUNDA

Președintele Republicii Zambia

Afllnd cu adîncfi durere despre moartea mumei dumneavoastră, ex
prim Excelentei Voastre, guvernului, partidului șl poporului din Repu
blica Zambia întreaga compasiune șl profunde condoleanțe din partea 
Consiliului de Stat, a guveraulul și poporului român, precum șl a mea 
personal.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

întllnirea. rare s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă sinceră, Drieteneatt’ă. 
o prilejuit un schimb de păreri asu
pra activității si preocupărilor ac
tuale alo celor două partide.

întilnire la C. C. al P. C. R

ia pro-'
,,,, Nleolao 

ireședlntc al Academici de 
' .................. „Co-ope-

formă

DEZVOLTATE"

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Cor. "lului de Stat al Republicii Socialiste Rpmdnia
BUCUREȘTI

Poporul Republicii Shri Lansa ml se alătură în a mulțumi Excelen
ței Voastre șl pojwrului țării Dumneavoastră peniru amabilul mesaj 
transmis eu prilejul Inaugurării Republicii Shri Lanka. Răspund 
călduros la salutările personale și urările care ml-au fost adresate.

WILLIAM GOPALLAWA
Președintele Republicii Shri Lanka

Joi dupfi-amlază. tovărășii Ștefan 
Andrei, eocretar nJ C.C. a! P.C.R.. șl 
Ghlzela Vass, set de secție la C.C. 
al P.C.R.. s-au Intllnlt cu tovarășa 
Martha Borquez. membră a Prezi
diului C.C. al P.C. Mexican, care ea 
află In, vizită In tara noastră.—
Sesiune științifică cu tema:

COOPERAȚIA agricolă in etapa 
FĂURIRII SOCIETĂȚII SOCIALISTE 

MULTILATERAL
împlinirii unul deceniu de la' In- . 

cheierea cooperativizării agriculturii, 
eveniment de importanță tetorică In 
construcția flcciallsmulul la țara 
noastră. Academia de Științe Sociale 
șl Politice. în colaborare cu Acade
mia de Ștllnte Agricole șl Silvice, 
Academia „Ștefan Gheorghiu". Uniu
nea Națională a Cooperativelor Agri
cole de Producție șl Ministerul Agri
culturii, Industriei Alimentare șl 
Anelor, l-a dedicat o saslune știin
țifică cu tema „Coooeratia agricolă 
In etapa făuririi eoclelățll socialiste 
multilateral dezvoltate", ale cărei 
lucrări nu început joi dimineața. In 
Capitală.

La această monlfcstere științifica, 
desfășurată |n cadrul acțiunilor ce au 
loc ,în întreaga tară in Inlimpinarea 
Conferinței Naționale a Partidului 
Comunist Romăn. Iau parte oameni 
de știință, cercetători, cadre didac
tico. reprezentanți al unor Instituții 
centrale, președinți de. coorzergljva 
agricole de procluctici.aspeelalIștl’Mlfi ...-----  „
agricultură, actlvițU dd partid 'torE®.'^’
stat*'.» r.ctebOTOfl:. la -BiUnba .'Eucrări _

■țJIle : conducerea planificată a agri
culturii șl prognoza dezvoltării sale ; 
organizarea șl conducerea unităților 
cooperatiste ; eficiența activității 
economice în agricultura coopera
tistă. forme ș! metode do cointeresare 
a țărănimii cooperatiste, probleme 
sociale ale dezvoltării aalulul.

■ “: .

PAGINA 5

Joi s-a Innpotnt în Capitală, venind Comltetulul Execuilv, secretar nl C.C. 
de la Kinshasa, delegația Partidului ’ ~ ------
Comunist Romfin, condusă.de tovară
șul Cornel Burtică, membru supleant 
el Comitetului. Executiv, secretar ol 
C.G al P.C.R.,1 care a participat la 
lucrările primului Congres al Mișcării 
Populare a Revoluției din Republica 
Zair. . • ‘ ’

La sosire, pe aeroportul Oloprai, 
delegația a fost înllmplnată de tova-

' rășll loslf Banc, membru supleant al ’
r

al P.C.R., Ștefan Volcu, membru al 
C.C. al P.C.R., Andrei Vela, membru 
supleant al C.C. al P.C.R.. șef de sec
ție la C.C. nl P.C.R., și Ion Cumpă- 
nașu. prim-adjunct de șef de secție 
la C.C. ol P.C.R.

A fost prezent Joan, ZI tu, însărcinat 
cu afaceri od-lnterim ol Republicii 
Zair la București,
1 ',1. 7

TRATATIVE ECONOMICE ROMÂNO-LIBIENE
în perioada 21—25 mai nu avut loc 

la București tratative economice in
tre delegația guvernamentală n Re
publicii Socialiste România, condusă 
de Ion Pătan. vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, ministrul comer
țului exterior, șl o delegație guver
namentală n Republici! Arabe Libie
ne. condusă de Ezz-Elri’.n Ai Ma- 
brouft. ministrul oetrolului.

Cu această ocazie,’s-a .convenit a- _____ _
supra unor modtaltâli do dezvoltam ten, vicepreședinta al Consiliului de 
in perspecllvg a schimburilor roniri-- ,

Detagațla llblană a vizitat obiecti
va Industriale si a avut discuții la 
ministere economice Și întreprinderi 
de comerț exterior.

*■
' Joi ta amiază, delegația guverna
mentală a Republ..............
a părăsit Capitala.

La olecare. pe aeroportul Otopehl. 
oaspeți! nu fost salutați de Ion Pă-

ibllcli Arabe Libiene

diriițl și formarea guvernului revo
luționar munclloresc-tărănesc. ol că
rui președinte a'fost In 1B&8 șl Intre 
,unll 1081—ÎS®. Inceplnd din 18Ș7. 
tovarășul Jănqș Kâdilr este prlm- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muntitorosc Socialist Un
gar. iar -din noiembrie 1085 este 

membru nl Consiliului Prezidențial 
al R. P. Ungare. în aceste calități,' 
tovarășul JtocM Kădăr desfășoară o 
bogată șl neobosită activitate In sluj
ba operei de desăvlrșlre a construcției 
socialiste !n R. P. Ungară, pentru 
întărirea continuă a colaborării sl 
prieteniei trățeril dintre țările soda- 
llste. pentru cauza colaborării Inter
naționale șl a păcii In lume.

Animați de profunde sentimente 
frățești față de poporul ungar, expri- 
mlndu-șl slmpntla șl stima tovără
șească față de Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, comuniștii din

... -------------- --- ------------ . • Miniștri, ministrul comeriuiiil exto-
claie sl a coooorăril economico' lin- rlor, șl de aJle persoane oficiale, 
tre cele două țări.

----------------------------- ----

CU PRILEJUL ZILEI ELIBERĂRII AFRICII

(Agerpres)
a

Adunarea festivă din

intereselor fundamentale ale ambelor 
popoare. Intereselor întăriri! unității 
țărilor socialiste si mișcării comu
niste ș! muncitorești i international*?, 
alo pârii șl conlucrării internațio
nale. „Avem convingerea — sublinta 
in acest sens tovarășul Nlcolce 
Ceausescu la mitingul prieteniei ro- 
măno-ungnre organizat la București 
— că virila prietenească făcută In 
România de delegația de partid șl 
guvernamentală ungară in frunte cu 
tovarășul Kădăr, tratatul de priete
nie, alianță șl colaborare, precum șl 
Comunicatul comun pe care l-am 
semnal — oglindind dorința fermă de 
a dezvolta prielenta, șl colaborarea 
româno-ungnră — vor accelera evo
luția pozitivă a raporturilor cordiale 
pe planuri multilaterale între Renu- 
bilca Socialista România șl Republi
ca Populară Ungară, Intre Partidul 
Comunist Român șl Partidul Munci
toresc Socialist Ungar". La rîndul 
său. tovarășul Jănos Kădăr arăta : 
„Sîntem convinși că întllnlrea noas
tră, convorbirile noastre tovărășesiîj 

noul Tratat de prielenîe, cola
borare ,și asistentă mutuală un- 
garo-român slujesc pe deplin 
relațiile, colaborarea sl prie
tenia noastră, cauza socialis
mului sl a păcii... Exista toa- 
te condilllle peniru dezvolta
rea multilaterală a relațiilor - 
dintre partidele și statele 
noaslre".

Intr-adevăr. dinamismul 
construcției socialista în Ro
mânia sl Ungaria, progresele 
modernizării Jșl diversificării 
ambelor economii creează con
diții din cele mal favorabile 
amplificării continue a schim
burilor reciproce In cele mni 
diverse domenii, noi si no! 
posibilități, no! si noi terenuri • 
de acțiune nenlru Intensifica
rea colaborării bilaterale. în 
stteclal a formelor superioare 
ale acesteia, cooperarea sl 
specializarea ta producție. In 
ramuri de ImiHxratnță majoră, 
cum ar fi Industria construc
toare de mașini, tehnica de 
calcul, telectronlca. rtutomatizii- 
rea. petrochimia etc.

în domeniul relațiilor inter
naționale, Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar, Comitetul său 
Central, in frunte cu tovarășul ’ 
Jânas Kădăr, acordă o deose
bită atenție dezvoltării priete
nie!. alianței șl colaborării 
multilaterale între Ungaria șl 

celelalte țări socialiste frățești, legă
turilor do colaborare șl solldnrităto ale 
P.M.S.U. cu partidele comuniste șl 
muncitorești, cu alta forțe anlllmpc- 
rlallste. democratice șl progresiste. 
Ungaria tel ■tafirmă constant «)- ■ 
Ildăritatea cu cauza dreaotă a 
poporalul vietnamez a celorlalte , 
popoare din Indochina, Tara ‘ ve
cină militează pentru extinderea ro
la ' er.elp etate independente,

la , , ‘t'deâlfodcirlj. Intalegejji
și colaborării Inlernhțfonale. împreu
nă cu cctalalta țări «socialista europe
ne. Ungaria militează pentru înfăp
tuirea securității europene ; în cu- 
v’lntările și artlcoiele sale tovarășul 
Kădăr sa pronunță ferm pentru dez- , 
voltarea contactelor pe plan ’ euro
pean. pentru organizarea confcțințe! 
general-europene și. In acest- scop, 
pentru trecerea dt mal grabnică la 
reuniuni multilaterale pregătitoare.,

. Tată tot alltda domenii In- care a- 
nlvorsarea prlm-secretaralui Comite
tului Central al P.M.S.U. ne dă orile- , 
jur să consemnăm cu satisfacție sinii- 
Utudlnea de poziții între cele două ' 
țâri In diferite probleme de însem
nătate fundamentală ale contempo
raneității.

în această zl. comuniștii. întregul 
popor romăn adresează conducătoru
lui partidului din Ungaria vecină [șl ' 
prietenă, tovarășului JăncA Kădăr,.' 
ceie mal calde felicitări șl li doresc 
mulți ani. fericire, sănătate sl succc

Comuniștii din R. P. Ungară, cla
sa muncitoare. întregul popor din 
tara vecină șl prietenă sărbătoresc 
astăzi un eveniment de însemnătate 
deosebită : împlinirea o M de ani de 
la nașterea tovarășului JăiuM Kddâr, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral nl Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar.

Fiu credincios nl poporului său. 
eminent militant sl conducător comu
nist. tovarășul Jdnos Kddăr sl-n de
dicat întreaga viață sl actlvitaie elu- 
llrli Intereselor fundamentale ale oa
menilor muncii din Ungaria, luptei 
poporului ungar pentru ellbarare de 
asuprire sl exploatare, pentru con
struirea unei no! orlndulrl. pentru 
cauza generală <ă socialismului șl 
păcii. '

Tovarășul JSfkm Kădăr fi-a născut 
la 23 mal 1012. Intr-o familie de ță
ran! săraci. De mic copil, a cunos- .................... . .....- .-
cui exploatarea fiind obligat să lu- tara noastră^ poporal, român oarti-
creze oe nămlniul unor chiaburi sl 
moșieri. La l-l ani devine uce
nic «cuier, tar trei ani mid tlr- 
zlu se încadrează In mișcarea 
muncitorească, partlctolnd la 
activitatea organizației do ti
neret a mctelUrslștilor. în J 
anul 1031. tovarășul Jrtnoa 
Kddăr n fost primit In rindu- 
rilc Uniunii comuniste a tine
retului muncitor, tar în 1032 a 
devenit membra nl Partidului 
Comunist Ungar, care se afla, 
In acea vreme. In Ilegalitate. ’ 
Tîijărul revoluționar s-a n'lnt 
în permanență In primele rin- 
durl ale lupte! neînfricate, pli
na de abnegație, a comuniști
lor unguri., a poporalul munci
tor din Ungaria Împotriva regi
mului fas-dst al virfurllor ma
relui capital și moșlerimll pen
tru o viață liberă șl demnă, 
înfrunțlnd crincena teroare 
ho-thygta Îndreptată împotriva 
proletariatului maghiar șl a a- 
vuncărzJI Sale comuniste, tova
rășul Jîjpos Kădâr se face cu
noscut prin calitățile sale da 
organizator priceput șl lennce, 
prin dlrzenla șl înflăcărarea sa 
revoluționară, In fața căreia 
temnițele fasciste se dovedesc 
neputincioasa.

în timpul celui de-nl doilea 
război mondial, tovarășul (fi
ring Krtdfir n activat în con
ducerea Partidului Comunist 
Ungar, fiind ales în 1042 mem
bra al Comitetului Central, tar 
In 11X13 secretar al C.C în tot 
aces’ timp. In duda condițiilor 
Ilegalitate, a sălbaticelor repre- 
Hiunl antidemocratice ale regimului 
horthyst, desfășoară- o vastă 'activi
tate de organizare a luptei1 clasai 
muncitoare șl a tuturor oamenilor 
muncii din țară împotriva războiului 
antipopular șl o jugului fascist, pen-

poilțle în tar. au căpătat4noi dimensiuni, ampli-

<_ tehnlco-știtațlflc.' -cultural etc-
, ' SărbătorirpaL a'W cle ani de ta Sfi3-'Ț1 

terea tovarășului Jdnos Kfidfir con
stituie un nou prilel pentru a eve-

„ „„ wcuumuo cn rj odîncă fatlsfactle dezvoltarea
de Importante realizări dobîndite sub ajelnținor de înțelegere șl
conducerea comuniștilor ne calea e- 
dlf’cării orindulrll sodallsta. Partid- cînătate Intre .țările 
Dlnd activ la opera complexă de fău
rire a noi! fiociciățl. tovarășul Jfinos 
KihMr a Îndeplinit în anii puterii 
populare diferite munci de răspun
dere pe linie de nnrtld șl de elat. 
Imediat dubă eliberare a primit 
sarcina de o organiza miliția demo
cratică. Timp de mal multi ani. a 
fost secretarul organizației (....' 
Budapesta a P. C. Ungar, aool a de
venit ministru al afacerilor Interne.
La Congresul al IlI-lea a! Partid 
lui celor ce muncesc din Ungnria 
fost ales secretar genc.-i ___
partidului. în 1®51. In eooca nefaste- • 
lor înscenări șl măsuri reprețlve îm
potriva unor comuniști clnslltl. a fost 
a-estat oe baza unor acuzații falșe. 
Fiind ulterior reabilitat, tovarășul 
Jănffis Kădăr participă din nou cu a- 
ceeașl dăruire la munca partidului, 
îndeplinind diferite funcții Importan
te In organe locale de nartld. în Iu
lie 1050 (sie ales membru al Birou
lui Politic șl secretar al conducerii 
centrale a Partidului celor ce mun
cesc din Ungaria.

în timpul contrarevoluție! din 
toamna anului 1850.' tovarășul Jănos 
Kfidâr a condus activitatea-de or
ganizare șl mobilizare si tortelor re- 
vbîuOonare în vederea anSrSrlI cu- - • - - .- j .
cerlrilor socialiste ale ponorului un- mutată.de a extinde șl aprofunda 
ear. El a Initlat reorganizarea part!- i

clpă din toată Inima 1b sărbătorirea 
tovarășului Jănos Krtdăc. SInt senti
mente firești. Intre țări si popoare

;> ■ n .'V ț ■
Cu prilejul zilei de 25 mal. Ziua 

cliberărlJ Africii, joi a avut loc In 
Capitală o adunare festivă desfășu
rată sub auspiciile Ligi! romăne de 
prietenie cu popoarele din Asta șl A- 
frica șl InslitutuJul Român pentru 
Relațiile Culturale cu Străinătatea.

Prof. unlv. Mihail Ghelmegeanu, 
vicepreședinte al ligii, a rostit o alo
cuțiune în cnre a subliniat semnifica
ția manifestării.

în continuare, prof. unlv. dr. docent 
Mlhnea Gheorghiu. prim-vlcepre"a- 
dlnte al I.R.R.C.S., a făcut o expu
nere In care a relevat lupta popoa
relor de pe continentul african pen
tru consolidarea Independenței șl su
veranității lor naționale, pentru uni
tatea tuturor forțelor antllmparlalls- 
le. pentru progres social șl pace, pen
tru abolirea rămășițelor colonialis
mului. Vorbitorul a relevat Impor
tanța pt> care o acordă partidul șl gu
vernul țării noastre întăririi solida
rității cu popoarele noilor state cnre 
au scuturat Jugul colonial șl luotă 
pentru făurirea unei vieți Indewm- 
clente. libere șî prostrore. cu mișcările 
de eliberare națională, cu toate for
țele nntîlmpcriallsia.

Ciiraul ascendent al relațiilor Re
publicii SoelaJIs'a Romănla cu tine
rele state din Africa — a spus vorbi- 
tora! —este oglindit In mod elocvent 

fșpljil că. In prezenta țara. noastră, 

triftobs «Tlucrilrile sesiunii contlgiiSape m

Of

Cuvîntul de deschidere ’â fost ros--’ 
Ut de prof. unlv. Mlrori Constanti- 
nescu, președintele Academiei de 
Științe Sociale sl Politice.

Au fost prezentate apoi. în ședință 
BrS. referatele: „Agricultura 

atei Ia un deceniu de la în
cheierea cooperativizării” — de An
gelo Miculcscu. ministrul agriculturi!.

vreme a
' 'U,.. .' . . . „ •

Ieri In țară : Vremea a fost căldu
roasă, cu cerul variabil, mal mult se
nin In cursul dimineții. După-amlază 
s-au produa lnnorărl accentuate, mal 
ales ta Moldova, Maramureș șl > In 
nordul Munteniei, unde s-au semna
lat pe alocuri averse de ploaie șl des
cărcări electrice. în zona orașului 
Clmpulung Moldovenesc s-a semna
lat și grindină. Vlntul a suflat slab. 
p!nă,,.ln potrivit, Temperatura aeru
lui la ora 17 oscila Intre 17 grade ia 
Piatra Neamț și 20 do grade In Ti
mișoara, Bechet, Băllcșll șl Turau-

industriei alimentare șl apelor ; 
„Aportul, cercetării științifice la pro-’ 
grosul agriculturii" — do 
Glosam președinte ai Acad. 
Științe Agricole șl Silvice ; 
rativa agricolă da producție, 
de organizare economică șl socială o 
țărănimii" — de Gheorghe Petrescu, 
președinte al Uniunii Naționale n 
CooDeralIvelor Agricole de Producție.

Tot tn cursul dimineții, tovarășul 
Vnaile VIlcu. membru ni Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R.. pr!m-se- 
cretâr ăl Comitetului județean Con
stanța al P.C.R.. a vorbit despre con
ducerea de. către partid n procesului 
de dezvoltare a agriculturii cocraerâ- 
tlste In Județul Constanța — primul 
județ In care s-a încheiat coopera
tivizarea agriculturii In țara noastră.

Dumitru Tudose. președinte al coo
perativei agricole de producție din . 
Stolcăneșll. țudetal Olt. a vorbit des
pre experiența C.A.P. StolcăneT.1 In 
creșterea producție! șl ridicarea nl- 
vhfuiul 'de teal al'țăranBor Ttobpeni-1: 

r . itfTO.V O S3 Ulfl '

to din Africa — a spus vorbi- 
.este oglindit Jn mod elocvent 

;.;<W muwi că. in prezentr-tara noastră. ... 
iiblSsWrwr relații, diplomatice fcu^33; do «i 
„state africane. Vorbi torul .'u mriUnt .ar.

pol' c#'o contribuție deosebita" ta'.'.' 
dezvoltarea acestor relații, pe 'multi
ple planuri, n-avut recenta virilă In 
oot țări din Africa o tovarășului 
Nlcn’se Ceauțescu.' Prin amploarea 
sa șl rezultatele deosebit de rodnice.

prin țelurile și efectele ei multiple, 
prin profunda sa semnificație in via
ța Internațională actuală; această vi
zită marchează un moment de însem
nătate Intorieă în dezvoltarea activită
ții Internaționale a Partidului Comu
nist Român șl a RepubilcU Socialiste 
Romănla.

în încheiere vorbitorul a subliniat 
că principiile așezate la temeîla rela
țiilor Românie! cu țările din Africa, 
dorința reciprocă de extindere sl di
versificare a acestor relații, atmos
fera do încredere și respect reciproc 
fac ca perspectivele legăturilor de 
prietenie și colaborare Intre poporal 
român șl popoarele Africii să fie 
deosebit de favorabile.

în cadrul aceleiași manifestări au 
fost prezentate filme documentare 
dețpre Africa.

La adunare ou nartiripat funcțio
nari raneriori din Ministerul Afaceri
lor Externa. Consiliul Culturii șl 
Educației Soriallale. reprezentanți nl 
urtnr InMifutll centrale, un numeros 
public. Au fost prezențl. do nsemo- 
nen. ape-ctaltatl «1 tineri caro se ner- 
fect'onnnză In diferite domenii In tern 
noașML precum ri gțudențl d’n țările 
Af-Jrll rore Invâlfi la București.

Au fost de fată membri ni coreului 
diplomatic din uno’e țări africane.'

Cu arnlnsi prllei. !a Suceava; Hain'' 
Mare. Pitești. Craiova șl''Timișoara 

si cobf^ra^ Tp® 
mate ce filme documentare. !n care 
au luat narte activist! de partid, de 
stat șl nl organizațiilor obștești, os
man! dp cultură și artă, 
nubile.

I

1
1

(Agerpres)

Măgurele. în București Vremea a 
fost frumoasă șl călduroasă. VInlul a 
suflat In general slnb. Temperatura 
maximă a fost de 28 de grada.

Timpul probabil pentru zilele de 
27. 28 și 29 mal. în iară : Vremea va 
fl relativ călduroasă. Cerul va pre
zenta Innorări. mal accentuate In 
Crisana, Maramureș. Transilvania și 
Moldova, unde vor cădea ploi locale, 
în resî averse izolate. Vlntul va su
fla slab plnă la potrivit, Temperatu- 
rilo minime vor fi cuprinse intre 6 
șl 10 grade, Iar maximele Intre 18 și 
29 de grade, mal ridicate In sudul ță
rii. în București t Vremea va fi re
lativ călduroasă șl frumoasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil aversei slaba» 
de ploaie, la șflrșltul intervalului. 
Vlnt slab pină la po’.rivH. Tempera
tura se menține ridicată.

A apărut '

P.C.R.U :

Numărul pe luna mal a! 
vistel se deschide cu seria 
articole Inserate In grupajul 
titulat „ÎN ÎNTÎMPINAE

LUPTA Dl CLASA86

Joi a părăsii Cnollala prof; Jean 
Fourastlă. membru al Institutului 
Frânte!,-, care, la Invîtgtin Ministeru
lui Educației sl învătAmlntulul. n e- 
tectuat o vlzllfl dprnmeptară In tara 
noastră între 15 si 23 mal.

In timpul șederii In țara noastră, 
oaspetele francez a avut Întrevederi 
cu1 Mircea Mallta. ministrul educației 
și învățăm lutului, la Academia Re
publicii Socialiste România al recto
ratele Universităților din București 
si Ciul, s-a Inlllnlt cu economisii, 
sociolog! șl alțl spcdalLștl români

*
Cu prilejul Zilei naționale a Repu

blicii Argentina. Arhiva Națională de 
Filme a organizat. joi. la sala „Union" 
a Cinematecii din București o seară 
de filme documentare realizate de 
studiourile argenllnene .

A fost prezent Juan Carlos Maree-’ 
lln'o Bellrnmlnp. ambasadorul Argen
tinei la București.

(Agcrpres)
un numeros

tru pace, penlru Independențanațio
nală a Ungariei. Arestat do poliție In 

-W lSM4, rc^iSk‘ 
Eliberarea Ungariei de subuljjm^j 

nația fascistă'^ lâ ă auriile Itlis-fa 
deschis o eră nouă în Istoria popora
lul ungar. In viața șî destinele sale, 
o eră de Intensă activitate creatoare.

'<■_ 1
conducerea comuniștilor ne calea e-

vecine pentru a căror prietenie au 
militat cu fermitate fiii cel mai Îna
intați a! acestor popoare. In frunte' 
cu comunlșlIL în ani! socialismului, n- 
ceșle legături, fundamentate trainic 
pe comunitatea de Ideologie, de asoi- 
rații șl de teluri a popoarelor noas
tre, pe principiile marxtsm-lenints- 
muiul șl internaționalismului nrole-

îrilp .’pla,iniffp.lRonBc. 
ihnicpTȘtitatificLculturai etc. ..,.i, 
SăibățdrlfpaL a'tKHte ani de ta Âai-

* ‘ — iul Jărx>s Kădăr con-

lr> 
In 
tăi

1
I

re
de 

|HL. . — ,n"
mulat „ÎN iNT^IPtNAREA 
CONFERINȚEI NAȚIONALE A 
P.C.R.° : „Căi de ridicare a efi
cienței economice In Industrie" 
de ILIE VgRDEȚ, „Folosirea 
prețului In optimizarea produe- 
țlel șl a comerțului exterior" do 
GH. GASTON MARIN. „Orien
tări In Industria extractivă sub 
incidența revoluției șlllnțlflco- 
tehnlce" do BUJOR ALMAȘAN, 
„Considerații privind diversifi
carea șl eficiența economicii a 
agricullurir (le N. MARGHI- 
DANU, și „Cu privire Ia contra
dicțiile societății socialiste" de 
RADU FLORIAN.

Sub titlul „CENTRALISMUL 
DEMOCRATIC ÎN CONDUCE
REA ECONOMIEI" sini grupate 
articolele „Răspunderi șl atribu
ții" do ALEXANDRU ROȘU îl 
„Afirmarea competențelor" de 
ANGHEL RADULESCU. Artico
lele „Eficiența cercetării teluri
ce" do IO AN ANTON sl „Cer
cetarea șlllnțlfică este Incompa
tibilă cu birocratismul" de COR- 

pajul „CERCETAREA TEIiNI- 
CO-ȘTIINTIFICA SI PRODUC
ȚIA”.

Revista publică, de asemenea, 
articolul „Despre dialectica ra
portului national-international in 
dezvollarea firilor socialiste" 
de CONSTANTIN VLAD șl NI- 
COLAE COPOIU. Sub titlul 
„VALORIFICAREA CRITICA A 
MOȘTENIRO CULTURALE" 
sini reunite articolele „Criterii 
de valorificare a glndlrîl sociale 
ji filozofice româneșil" de RADU 
PANTA7J îl „Probleme ale va
lorificării moștenirii literare" de 
PAUL CORNEA, OV. S. CROH-

ț NEL PENESCU alcătuiesc Ri 
ț pajul ..CERCETAREA ȚEH!

l

Recent, e-a încheiat la Sofia ol 
lV-taa Festival International nl Ri
melor pentru organizarea produi-tlel 
șl automatizarea sistemelor de co
manda. In cadrul căruia au fost pre
zentate 87 de pelicule din 17 țări.

Filmul documentar romănesc „Un 
pod spre litoral”, realizat de Centrul 
de documentare pentru construcții, 
arhitectură si sistematizare — care 
redă Drinrloaîele etanș ele con»lrai- 
rll nodului peste Dunăre de la Giur- 
Henl-Vadul OH — a obținut premiul 
UL

*
Joi seara, Orchestra simfonică a 

Radlolelovlzlunil Române, nvind la 
pupitru pe dirijoral francez Serge 
Baudo. a prezentat un concert, ai că
rui program a cuprins : Uvertura 
,.Mnnfrod" șl Concertul în la minor 
peniru plan șl orcheslră de Robert 
Schumann — solist Valentin Gheor
ghiu, „Tragedia Salomeel" de Flo
reta Schmitt' șl Poemul coregrafic 
„Valsul" de Maurice Ravel.

(Agerpres)

La Congresul al Ili-lea al Partldu- 

rel’tr generai adjunct al

prietenie, de colaborare șl bună ve- 
OBieuuiw i.:;iv r va.3Î DOfMXlTClle 
noastre, de solidaritate frățească în
tre Partidul Comunist Român sl 
Partidul Muncitoresc .Socialist Un
gar, O contribuție de o excepționa
lă ■ însemnătate la adlnclrca si lăr
girea continuă n acestor retatii o 
constituie contactele. întfinlrile. 

t schimburile de păreri intre coadu-
ji_ cerile do partid șl de stat din cele

două tărL intre 'tovarășii Nlcouie 
Ceaușescu șl Jănoa Kădăr.

Tn această ordine de idei, recenta 
vizită oficială de prietenie ta Bucu
rești a delegației de partid șl gu
vernamentale a R. P. Ungare a mar
cat un moment de cea mal mare Im
portantă ‘ In cronica relațiilor ro.T.n- 
no-ungaro. întllnlrea dintre tovarășii 
Nlcolae Ceaușescu sl Jfinoș Kădăr. 
convorbirile purtate de cele dciuă de
legații. semnarea, cu acest prilel.' a 
noului Tratat româno-uncar de prie
tenie. colaborare sl așlstenlă mu
tuală. document ce deschide noi 
perspective Intensificării colaboră-ll 
dlnlrd țările noastre In cele mal di
verse domenii. întreaga desfășurare 
a vizita! au reflectat In mod sugestiv 
sentimentele ude. Prietenie frățească 
ce șl le nutresc reciproc popo.ire-ci 
român sl ungar, botărtrea lor nestră-

7

multi ani. fericire, s&nfitate sl succc? 
’se tot mal mar! în activitatea dedi
cată înfloririi sl propășirii continue 
a Ungariei socialiste. In același 
timp, transmitem comuniștilor. între
gului popor ungar, un călduros salut 
frățesc sl’urarea Izvorită din Inimă 

ița. sub conducerea Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar, să; obțină 
no! șl Importante realizări pe calea 
construcției socialiste. In lunla pen- • 
tru socialism, pace si progres.

MALNICEANU. AL. OPREA. 
La rubrica „ÎNVATAMÎNT- , 
EDUCAȚIE" sînt inserate arti
colele „Înv&tamînl și perfecțio
nare" de PETRE BURLOIU, 
„Cerințe nie predării științelor 
sociale in liceu” de VALDEMAR 
POPA. „Contribuția știlnlelor 
sociale Ia dezvoltarea (jîndlrli e- 
levlior- de PETRE CURCA șl 
„Corelări ta predarea cunoșlin- 
jclor wcial-polltlcc" de ALE
XANDRU F. DINU.

Revista include dezbaterea In
titulată „MITUL CAPITALIS
MULUI TRANSFORMAT" or
ganizată de Academia de Științe 
Sociale șl Politice, secția de știin
țe economice, șî de redacția re
vistei „Lupta de clnșfl" cu parti
ciparea iul ILIE ȘERBĂNESCU, 
EUGEN PRAHOVEANU. VA
SILS PILAT. L. 45TROJA. N. S. 
STANESCU. IVANCIU NICO- 
LAE-VALEANU. ION BULBO- 
REA. SULTANA SUTÂ-SELE- 
JAN. IOAN CRISTESCU.

Revista mai cuprinde artico
lul „însemnătatea definirii a- 
grestanli pentru aplicarea prin
cipiilor dreptului Internațional" 
de GH. BADESCU ș! ION DIA
CON U : rubrica „DOCUMEN
TAR", tn cadrul căruia NICU 
BUJOR semnează articolul ..<)- 
plnla publică șl problemele secu
rității europene" ; rubrica „CRI
TICĂ și Bibliografie", care, 
înserează articolul „Tradiții de 
muncă șl luptă comună" de A- 
RON PETRIC. O consistentă ru
brică „REVISTA REVISTELOR". 
In care semnează recenzii A. 
CRJȘAN. PETRU BERAR șl 
A OPREA, precum șl obișnui
tul „FAPT ECONOMIC ȘI SEM
NIFICAȚIA SA" Încheie areal 
număr.

recenzii
BERAR șl 
șl obtșnul-

J

re ta UH e do cota bora re. coresounzător

Pentru amatorii de pronosticuri

1

MN“
DE PREZIDIUL SOVffiTDLW SUPREM Al l.ll.S.5

MOSCOVA 23 (Aserpres). — După 
cum relatează agenția T.A.S.S.. Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a conferit Iul Jănos Kădiir „Ortl'nul 
Lenta", cu prilejul Împlinirii a 60 de

ani. pentru meritele ■ cale tn dezvol 
tarea prietenie! dintre popoarele so
vietic sl ungar. In întărirea cauzai 
pfldi șl a socialismului.

IV. Universitatea Cluj — 
Examen foarteareu i 
zullstul interesează., sl

• SPORT • SPORT © SPORT » SPORT » SPORT

'S’.':.

Pentru duminică M mol o.c., concurzul 
Pronosport" (nr. S3) prevede meciuri 

deosebit da Importante — numai din 
campionatul nostru (7 din divizia A, s 
din divizia B) — ațe căror rezultate 
nu-s deloc ușor de anticipat.

L Farul — (j.T.A. Pentro folballșill 
din Arad, medul de la Constanța a de
venit (datorita thfrlngoril oferite, 
miercuri. In fața dlnnmovljPlor) exTcm 
de dificil j pentru a rămtno tn frun
tea clasamentului. deci cu șanse la 
cucerirea titlului. U.T.A. are neanărnt 
nevoie de o victorie. Totul depinde de 
ambiția Parului, tn tur : 0—s. Pro
nostic : &

II. Steagul roșu — Steaua.„__ ____ , _______ Gazdele,
învinse In etapa precedenta chiar pe 
teren propriu, vor căuta acum — Șl au 
toate șansele — sS se reabiliteze în fata 
suporterilor. Echipa la Valentin SîS- 
nescu însă dorește să nu lase izolată 
victoria de miercuri, mal ales că i»n~ 
zllla din clasament nu este deloc ono
ranta In uir : 8—a. Pronostic i L

rrr. a.s.a. t®. Mureș - c.f.r. crej. 
Oaspeții re află lansați în curs-ri pentru 
evitarea retrbvradSrlI : succesul lor de 
miercuri, coroborat cu egalul Politehni
cii la Iași, le-a rennrins speranței-, la 
lin moment da! pierdute-.. Muresen't 
soar rlcscunittanlU : acel C—5 „inerent" 
la ptoi"s:i este, orice w-e. .’”ex- 
p’lcabil în fur : 1—1. Pronostic î 2.

IV. Universitatea Cluj — Petrolul. 
Examen foarte ereu pentru eehlna 
nln’eștearta. La Căul. mnl ales etnd re
zultatul Interesează,, șl gazdele, nu 
se clstlsa deloc lesne. In tur : 0—1. Pro
nostic : I.

V. F. C. Arșe-J — Universitatea Cra
iova, La Pitești, echipa locală șl supor
terii el speră Intr-o victorie care. In 
condițiile unei egalltau a liderului ta 
Constanța, l-ar nropulsa pe locul I. Cra- 
iovenil'au arătat miercuri că știu să 
Joace tn deplasare. în ur: 3—1. Pro
nostic : 1. s. S.

VL Dinamo — Jiul. Prin orienta vle- 
toriel foarte recente, orin dezinvoltura 
eu care acționează noii Introduși ta 
echipă, Dinamo aro acum, pe teren pro-

prlu, prima șansă. Jiul, totuși, - nu ie 
consideră dlnalnle învins. In tur : 1—3. 
Tronostlc s I.

VIL S. C. Bacău — Politehnica. (Un 
med în cnro gazdele sînt calme, oricum 
msl puțin preocupate, ile rezultat, In 
țltnp ce oaspeții - în duel Indirect, pen
tru salvare de la retrogradare, cu C.F.R 
Cluj — nulrwc sl vor lupta din răspu
teri pentru o victorie. In tur : 1—l. 
Pronostic : x, 2.

VHI. Dunlrea Giurgiu — C.F.B. Paș
cani. Din nou giurgluvenll au șanse a® 
obțină victoria. Acasă, ușa <rum nu a- 
r.’îtnî ți. In clapa trecuta (egalitate cu 
Sportul studențesc n. joacă mol bine. 
In tur : 0—3. Pronostic : I.

IX. Chimia Km. Vtleea — Progresul 
București. Tu tentativa de a-1 ajunge pe 
lideri, fotbaliștii do la Progresul țin
tesc sl acum victoria. Medul se anun
ță. totuși, deosebit de dltlrtl, pentru că 
vllcenll. cu o situație slabă în clasa
ment sloi sl el Interesați să obțină 
puncte. în Uir : 1—3. Pronostic 5 t.

X. Politehnica Timișoara — Minerul 
Bala Mare. Ambele echipe par a re B 
resemnat cu pozițiile ce ie dețin acîual-

mente — timișorenii pe la mijlocul cla
samentului. bălmărenU In plutonul 
fruntaș. Gazetele Inril au șansa prima. 
In ftlr : 5—3. Pronostic c. 1.

XI. Vulturii Textila Lujoj - C.F.H. 
Arad. Fotbaliștii din Lugoj, la începu
tul returului, realizau rezultate frumoa
se. De la un Ump. ci ș!-au înrăutății 
poziția în olas.nrr.ent, afilrtcJu-se acum 
pe ultimul loc In clasamentul seriei. Mal 
trebuie alte argumente că de data a- 
ceasta victoria 11 Interesează In mod 
special t In tur : 0—1. Pronostic s I.

XIL Corvlnul Hunedoara — C.S.M.-SI- 
blu. Duminica trecută, la Hunedoara. - 
Corvlnul a învins șl a făcut un salt 
serios In clasament. Entuziasmul local
nicilor este încă foarte nroaroăt. Slble- 
nll. nu'întotdeauna capabili să realizeze 
rezultate bune în deplasare, au o ml- ' 
slune dintre cele mal dificile. In tur : 
0—1. Pronostic : 1, x.

xrri. Metalurgistul Cuglr.— C.P.n. Ti
mișoara. Orice, rezultat este posibil.. 
Gazdele au. lotus!, nrlma șansă, pentru 
că oaspeții nu se află In elementul lor, 
cind iciecă In deplasare. In tur : 0—1. 
Pronostic s L

Consiliul Prezidențial al R. P, Ungare 
a conferit tovarășului Jănos Kădăr 

Muncii Socialiste^
Cu aceiași prilej. Comitetul Cen

tral al P.M.S.U. a oferit Joi o mnșă. 
ySâla Btazku, membra al Biroului 
Politic, «ecreîar ai C.C. al P.M.S.U.. 
a at I resat tovarășului Jănos Kădăr un 
cuvlnl de «țdut din partea Comite
tului Central șl l-a Inmlnat scrisoa
rea de felicitare a C.C. al 1’M.S.U. 
in scrisoare se arată că tovarășul 
Jfinoa Kădăr a luptat In primele rin- 
duri împotriva fascismului, pentru 
Ungaria liberă. Independentă sl de
mocratică; pentru cucerirea, Buleril 
populare, penteu prefacerea sodaUstă

titlul de „Erou al
■ , (

BUDAPESTA .53 (Aserpres). — 
După cum transmite agenția M.T.I.. 
Consiliul Prezidențial al R. P. Unga-

■ re a conferit primului fiecretnr al
C.C. al P.M.S.U.. Jănos Kădăr. cu 
prilejul celei de-a 00-a aniversări a 
zilei sale de naștere, titlul de ..Erou 
al Muncii Socialiste” pentru activita
tea sa remarcabilă în alulba clasei 
muncitoare.7a poporului ungar, in ■ 
semn de recunoaștere a meritelor 
sale In -munca * desfășurată pentru 
construirea socialismului.

înalta distincție a fost laminată 
tovarășului JCădăr. de către prese-

■ dintele Consiliului. Prezidențial. Pal 
LosonczL

o Pe terenurile do la Roland Gar
ros din Paris au continuat joi între
cerile din cadrul cămplonateîor In
ternaționale de tenis alo Franței. In
tre rezultatele surpriză se înscrie și 
victoria lui Barany (Ungaria) cu 0—2. 
9—7. 6—3 asupra lut Ion Tiriac, Iată 
alte cîlcva rezultate princlnale : 
Proisy (Franța) — Mandarina (Brazi
lia) 0—3. 8-0. 6—3: Kukulta (U.R.S.S.) 
— Spear (Iugoslavia) 0—4.7—5. 0—3 j. 
Fletcher (Australia)—Franulovlcl
(Iugoslavia) 8—4. 0—4, G—1.

O După cum se știe, finnla „Cupei 
cupelor” disputată miercuri seara la 
Barcelona Intre Rangers Glasgow ri 
Dinamo Moscova s-a Încheiat cu 
scorul de 3—2 (2—0) In favoaren sco
țienilor. Conslderlnd că ultimele mi
nute ale partidei nu s-au putut des
fășura în condiții normale, deoarece 
cllevn sute de suporteri ai echipei 
ficoțlene nu pătruns pe teren, condu
cerea cehlpel Dinamo Moscova a 
înaintat un protest Uniunii euro
pene de fotbal,, ccrtnd rejucarea 
partidei,

condus%25c4%2583.de
mutat%25c4%2583.de
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ACORD PRIVIND PREÎNTÂMPINAREA UNOR INCIDENTE 
IN MAREA LIBERA

nat de comandantul suprem aî Hotel 
maritime' militare a U.R.SJS., amira
lul Serahel Gorșkov. 'si ministrul 
marinei al S.U.A, John Warner. 

xle,țL.u Suprem al U.R.S.S., Alexol lotivelor care aii avut loc in octom-
Kosîghln. președintele Consiliului de brie 1971 șl mal 1072» osie îndreptat
MinWl oț U.ILS«Sm «I Richard Nixon. spre asigurarea ^airltațil navjgaUei președintele S.U.A. > . . ..

cum relatează agenda 
In centrul schîmbulul do

MOSCOVA 23 (Agerpres). — Joi,
25 mal, la Kremlin au continuul 
convorbirile sovâcto-amerlcane. La 
convorbiri au participat Nikolai Pod- _  __________ „™„
gornlL președintele Prezidiului So- Acest acord, elaborat In cursul -tre-

fp-’- ■■■■'i’v'G ' • 'î

PREȘEDINTELE MOBUTU
O ;! !

între România si Zair 
există relații foarte strînse

j
Sprijin pentru 

cancelarul W. Brandt
BONN 25 (Agerpres). — In mo

mentul în caro guvernul de coaliție 
de la Bonn șl partidele do opoziție 
din. H. F. o Germaniei evocă posibi
litatea organizării unor alegeri gene
rale anticipate, majoritatea electora
lului ■ vest-german e3tc favorabilă 
menținerii la putere a cancelarului 
Willy Brandt, Indică un sondaj do 
opinie, efectuat de Institutul do de- 
mosMple din • Allcnabach, ale cărei 
rezultate au fost publicata de re
vista „Stern". Solicitate , să răspundă 
pentru cine ar vota, in eventualitatea 
organizării unor alegeri generale an
ticipata, 52 la sulă din persoanele 
chestionate s-au declarai în favoarea 
Iul Willy Brandl, și numai 31 la sută 
pentru Ralncr Barzel, liderul opoziției 
creștin-de.mocra te.

încheierea vizitei în Franța

a delegației P. C. R., condusă 

de tovarășul Paul Niculescu-Mizil9
KINSHASA 23 — De la trimisul 

nostru special. V. Popescu : In loca- 
ltlatoa N’Scle, din apropiere de Kins
hasa, președintele Republicii Zair; 
Mobutu Șese S-eISro. s-a Intllnit țoi 
cu ziariștii străini care au asistat la 

'lucrările primului Congres ordinar 
al Mișcări! Populara a Revoluției.

Răspunzi nd la o întrebare a trimi
sului ..Sdnteli”. președintele Mobutu 
a declarat : „Intre România 

exîsiă relaill

Ceanșeseu în tara noastră a fost în
cununată de rezultate pozitive care 
iși găsese expresia în acordurile 
realizate pe pian comercial isî în do
meniul cooperării economice» Ml se 
pare semnificativ să amintesc, da 
pildă, despre prospecțiunile speetn- 
Uștllor români In Zair. Fără îndo
ială, toate "acordurile închetato nu 
vor face dedt sâ întărească bunele 
legături care există sl se dezvoltă 
continuu Intre iele două târî. In In
teresul ambelor popoare".

PARIS 23 — Corespondentul nos- Jacques Duck» șl Raymond Guyot. . 
membri al Biroului1 Politic «1 
P. C. Francez, Jean Konapa șl 
Henri Rol-Tnnguy. membri a! C.C. 
nl P.C.F., și Roger Trugnnn. activist 
la secția externă; a C.C. nl P.C.F.. a 
avut loc o Informare reciprocă asu
pra activității șl preocupărilor celor- 
două partide, precum sl un schimb 
do vederi privind principalele pro
bleme Internaționale actuale și alte 
problemo de Interes comun. S-a con
venit să so dezvolte. în continuare, 
raporturile frățești existente Intre 
colo două partide. In Interesul înțe
legerii reciproce șl al unltătll parti
delor comuniste șl muncitorești, a 
tuturor forțelor antlimncrinllate.

La plecare, pe aeroportul Le Bour
get, delegația Partidului Comunist 
Român a fost salutată de tovarăș!! 
Gaston Plissonlcr, membru al Birou
lui Pollttc. secretar ol C.C. ol R.C. 
Francez, Jean Kanapa, Licori Rob*- 
T'anguy șl Roger Trup,nan.
_ Au fost prezcnțl ambasadorul 

precum șl membri al ambasadei ro
mâne.

tru. P. Dlnconoscu, transmite : O de
legație a Partidului Comunist Român 
a făcut o vizită în Franța, la invita
ția Partidului Comunist Francez. în 
perioada 18—23 mai 1072.

Delegația a fost alcătuită din tova
rășii Paul Nlculescu-hîMl. membra 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Perminent al C.C. nl P.C.R.. 
Constantin Băbălflu. membru supleant 
al Comitetului Executiv nl C.C. al 
P.C.R.. p-lm-®eerelar al Comitetului 
județean Dolj al P.C.R, Ionel Dlcti. 
adjunct de șef de isecțlo. In C.C. al 
P.C»R.. șl Constantin Popovlcl. ad
junct al directorului Inslltutulul pen
tru pregfllirea cadrelor In problemele 
conducerii sodal-pollUce.

Delegația a luat cunoștință do 
diverse aspecte ale activități! Parti
dului Comunist Francez, atlt în timpul 
Întrevederilor, caro au avut loc la 
Comitelui Central, cit șLcu prilejul 
vizitelor efectuate în federațiile Par
tidului Comunist Frnncoz din de- __  ___...... _ .
parlamentele Somme șl Val-dtț- . Românie! la Parte.'Constantin Flltan. 
Morne. Delegația a vizitat, de ase- . . .,........
menea. Facultatea do științe din 
Paris. Institutul Maurice Thorez, 
Centrul de studii și cercetări marxis
te. Muzeul de Istorie a mișcării mun
citorești și democratice din Franța

nornleo șj soclal-cuiturale.
Biroul Politic nl'Partidului Comu

nist Francez n oferit o masă tovără
șească In onoarea delegației Parti
dului Comunist’ Român, Tpvarflștil 
Paul Nlculescu-Mlzll a avut o Intre- 
vedere cu tovarășul Georacs Mar- 
chais. secretar general adjunct al 
Partidului Comunist Francez.

La Încheierea vizitei. Intre delega
ția Partidului Comunist Român sl o 
delegație a Partidului Comunlsl 
Francez, compusă din tovarășii

7T—

a declarat :
publica Zair
slrinse. Vizlla președintelui N’ieolae

Mvejor militare și zborurilor avioa
nelor celor două țări in conformitate 
cil normele dreptului IntcrnațlonaL 
vinii neiMlmlteren. de efltre navele șl 
avioanele fiecăreia din părți, a unor 
acțiuni care pol crea piedici saii pe
ricole pentru navele oau avioanele 
celeilalte părți. " ' ■

♦
La’Moscova o avut loc un simp-v- 

sdpn Soyleto-americițn, consacrat; uti
lizării mașinilor olectrânlce dc calcul 
In conducerea Industriei.

După
TrA.S.S
păreri 6-au o Hat probleme alo reia- El, conține obligațiile reciproce orb 
țiLor economice și comerciale dintre vlnd nendmllerea. de către novela sl 
Uniunea Sovietică șl S.U.A. Conv-r-
blrlle s-au desfășurat Intr-o at
mosferă cotwlrucilvfl. de lucru:

In aceeași zi. la Kremlin . a 
semnat acordul Intre guvernul 
U.IL&S. șl guvernul S.U.A. cu pri
vire la prelntlinplnarca unor tnriden- 
te In marea lilicril ș! In spațiu! ncrinn 
deasupra el. Documentul a fosj'.,sem-

fan

Încheierea lucrărilor plenarei 
C.C. al P. S. l. U P.

’ cd"GMSU1£(/^ ™ ™°:
ROMA 23. — Corespondentul

Agerpres, N. Pulcea, transmite :
După trei zile de dezbateri, la Roma 
au luat sflrșit lucrările plenare! Co
mitetului Central al Partidului Socia
list Italian al Unității Proielaie 
(P.S.I.U.P.), care a analizat slluaiin 
l>oiitlcă iui!‘tina după alegerile par
lamentare do la 7 mal, precum șl o 
scrie de probleme do partid în ra
portul său. Dario Valori, secretarii 
general al P.S.LU.P., a propus con
vocarea unui congres extraordinar al 

care să hotărască aderarea 
lian. După ample discuții, In cadril

cărora tendința majoritară « fost 
pusă 1 de
P.S.I.U.P..
aceea de n so a’.'țlonn In direcția pro
pusă de secretarul general al 
P.S.I.U.I’.. au fost votate trei ■ rezo
luții. Primo, care aprobă raportul 
prezentat de Dario Valori, a întrunit 
G8 de voturi din totalui de M, cea 
de-a doua, care ®c pronunță jjentru

mnînd aderarea P.Ș.I.U.P. ia c.... .. _ 1Q

continuarea existente! PS.I.U.P., a 
întrunit 12 voturi, Iar-ultima rezolii-- 
ție, propr-?-------- ---
Partidul SocialLțl Italian 
tur!.

Ptiu» 1.—o.ărTFT" TW.' “ Congresul extraordinar al P.S.I.U.P 
i^'re.Âs iri kn Comonisl >U- urmează să tlbă loc plnă la sfirșifjl lian. După umple discuții, In cadrul Junii ltiJle

Perspectivele colaborării economice 
și telurice dintre U. R. S. S. și R. F. G.

tehnică de pc lingă Consiliul de Mi
niștri al U.RJ5.S. Perspectivele legi-

... el.arătîndcă-pșn.irttrcul&mj 
ȚteȘia posiblillățlIbiF dh rooperarc'-este 
nocesnr să'sb.depășească metodele 
tradiționale de comerț. în context, el 
a subliniat Importanța realizării unor 
proiecte comune, pa termen lung.

MCțSCOVA 23 (Agorprajj. — Intra
rea în vigoare a (ratatului spvleto— ■ 
vcsl-german, semnat La 12 august,

"j

Si Rc- 
foarie

vest-german, semnat Ln 12 august turilo- cle ct 
I.W va reprcxSBW.*WÎ țttmțlânlifeie s!nt
portanl al colaborării Ini.rdomenHle ffljbllnjn! el. 
economic, șfflnjjffi ’șl telmlc Suite pasib

Ș| B. F. a Germaniei, n de-
clarat D. Gvlșlanl, vicepreședinte al 
Comitetului de stat pentru silință si

• ':vl t

SOFIA

DEJUN OFICIAL
IN CINSTEA LUI

FIDEL CASTRO
SOFIA 23 (Agerores).' — Biroul 

Politie al C.C. al P.C. Bulgăr a 
oferit joi un detun oficial In onoa
rea Iui Fidel Castro Ruz. prim- 
secreUr al C.C. ni P.C. din Cuba, 
primul ministru al Guvernului Revo
luționar. conducătorul dșleaatlel de 
partid șl guveraamontaio cubanezo 
aflate In vizită Li Bulgaria. Cu acest 
prilej. Todor Jivkov. prim-secretar 
al C.C. ol P;C. Bulgar. Președintele 
ConsUlulul de Stat. șl Fidel Castro 
Ruz au rostit toasturi. ,

Todor Jivkov și-a exprimat satis
facția pentru succesul convorbirilor 
purtate, pentru prietenia dintre cele 
două partide, țări sl jxmoare. In 
răspunsul său; Fidel Castro Ruz o 
relevat utilitatea si Importanta con
vorbirilor dlnlro cele două delegații. 
DlvuțlUe. o arătat et aii deschis tx>- 
slbUItățl no! pentru Intensificarea 
colaborării bilaterale.

Î

DIN LUMEA CAPITAL»
e Aproximativ GD K-3 deimuncllor! 

lîaiîeni din Industriile metalurgică și 
constructoare de mașini, din orașul 
Milano au declarai Joi gravă, reven- 
d'cirul îmbunătățirea condițiilor de 
viață și de muncă. Greviștii cer, de 
asemenea, reprimirea la lucru a to
varășilor lor de muncă, concedlațî 
în mod arbitrar.

0 Confederația Generală a Mun
cii din Franța a lansat un apei adre
sat muncitorilor din întreaga eco
nomie franceză, pentru a participa 
la o grevă generală de 21 de orc, 
prevăzută pentru 7 Iunie. Această 
grevă se va desfășura in sprijinul 
unor revendicări privind îmbunătă
țirea condițiilor de muncă șl de 
viață.

e J. llolt, ministru de stal pentru 
finanțe al Marii Britanii, a recu
noscui, in Camera Comunelor. . că, z 
io inal puțin de doi ani de guver
nare canservntoarc, puterea de 
cumpărare u monedei britanice, lira 
sterlină, a scăzut pe piața internă 
cu 13,5 la sută.

semnale , .Sindentli0 Manifeste semnale „Sindentli 
din Lisabona". în care sini denun
țate receulele Intervenții brutale ale 
aulorilăiilor polițienești împotriva 
demonstrațiilor și mitingurilor sin- 
dentesii. au fost împrăștiate în een- 
Irnl capitalei portugheze. ..Dacă sin- 
lem expulzați din școli, vom conlî- 
nna lupta în stradă, uniți cu po
porul portughez împotriva exploată
rii. a războiului si a opresiunii" — 
declară semnatarii docnmeniuluL

&

DUPA DEZBATERILE 
ASUPRA POLITICII INTERNE 

Șl EXTERNE

ADUNAREA NAȚIONALĂ

*

A FRANJEI A ACORDAT 

VOT DE ÎNCREDERE

GUVERNULUI
PARIS 23 (Agerproaj. — La stlral- 

tul dezbaterilor do două zile asupra 
politicii' Interne ’ Si externe, prorno- 
vnlc de cabinetul condus de Jacques' 
Chaban-Delmns.' guvernul francez a 
obținut,, miercuri seara, votul de în
credere cerut Adunării Naționale. Din 
cel 483 do deputați, reprezantlnd di
feritele tormațll politice din țară, 303 
s-au pronunțat favorabil, 93 împo
trivă, iar 22 s-au abținut. Agenția ci
tată releva că. deși votul a fost llnsît 
de „miză politică imediată", datorită 
majorități! confortabile do care dis
pune guvernul In. Adunarea Națio
nală, precum și faptului că nici 
event Pallia ten unul vot negativ nu 
ar fl atras după sine alegeri ontlcl- 

; pate, (o hotărir® in acest .sens puțind 
fi luată numai de președintele Fran
ței). el a avut darul „să întărească 
încrederea cu care guvernul privește. 
alegerile legislative, ce urmează că 
albă loc In primăvara anului viitor*

1

Ambasada României la Nico
sia. în colaborare cu comitetul 
regional al Partidului Progre
sist al Oamenilor Muncii dîn 
Cipru tA.K.E.L.), a organizat ia 
Paphos o scară culturală romd- 
ncască, in cadrul căreia au fost 
asaultațe, melodii populara ro-

■ mânejll'șl au fost glrlonatgjrfîl- 
lJie'dor,u men sare. Yar.ls Sofoclls, ■ 

! secretar.' regional il membru In 
'Biroul Politic al A.K.EIL.. și-a 
împărtășit impresiile dintr-o ci- 
ntă recentă tn'tara noastră.

$

!■

■?

Cu prilejul aniversării 
președintelui Iosip Broz Tito

' -'Hr./’,; J , A > , ' , ' / / . ' >
U.C.I.,'niț! conducători de partid șl 
de filat, reprezentanți a! vieții eco
nomics. culturale șl oublice din Iugo- 
«laviit. Au luat parte, de'osemenea. 
șeB ol misiunilor ‘diplomatice acre
ditați la Belgrad.

Conducătorii jugăsiavl. reprezen
tanți a! capitale! Iugoslave, partici
pant! la răzlxtlul de eliberare, lucră
tori ta domeniul vieții culturale sl

Tito cu prilejul zilei sale de naștere.
• ■; ■ .

. -■

•U'

Apt
L’rczltiiiil Republicii Socialiste Fe- 

derâtJve'lugosidvla a oferit miercuri 
Seara o recepția In cinstea președin
telui laslb Broz Tîto; cu prilejul ce
lei de-a iSO-ii aniversări i zilei sale 
de naștere. Au luai parte Krsto 
Trvenkovskîj Vicepreședinta al Pre
zidiului R.S.FJ., M'n'.ko Todorovlrl. 
președintele Adunări! Federale. Ve- 
llko Mllaloviei. președintele Confe
rinței Federale a. U.S.P.M.I.. Gemal ? -- --- ---- ...
Bledlcl. președintele Consiliului Exe- 'PubUce au felicitat ne președintele
cutly Federal. Stane Dolanț. secreta- . '
rul Biroului Executiv-ol Prezidiului (Tnnlua).
! s' ■ ■' ..-si . ■ ■

------------
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\ 
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5
i ptnn „ia, centrele da 
1 vot. In Papua (partea 
l cssllcă a Insulei

Guinee, admin!
ț de Australia), au avut șura! lupta electorală
i Joc alegeri, cel 13 mi- sub 1 lozinca recuporă- . ..____
J lloane dă locuitori al rll.ta "'această țară pas pe calea lndepen
l ; coloniei. fiind . chemați, agrară, Lipsită aproape

hotărască viitorul complet do Industrie,
a pămlnturllor acnpa- In 
rate. -de '. cotonlalwU. note... ................ . ........
„Pămînlul din Papa» .vot după ca au po- 
aparține' bă.șllnașllor, Țiaslt prin diferite 
Iar noi sînlem gata să.
luptăm peiilin a re- 
dobindl drcptal 
proprietate asupra 
— se arată In una

...ȘI ÎN PAPUĂ BATE 
VÎNT DE LIBERTATE 

t' >1 . . '■.
Timp de mol bine cura de sine stătător, proclamațiile 

de două luni — perl- Cu altes, cuvlnțe , ;dulul.L 
oadă rare ■ se’explică Ideile libertății și no- ’ Noul part., 
prin martie distanțe alienării nu au ocolit urmează sf 
plnă „la, centrate da nici acest colț 1 Z_ . _ ~ '

jartea a[ jămirituitd; re
CMStlcă a insulei Noția Partidul progresist ol pr 
Cv!“"e, ;±±!.ilstrată poporiilul și-a desffi- Jh 
de Australia)", au avut . ........................... -

politic al țârii Io- —
. independență’ sau con- . 
llnuarea tutele! aus
traliene." -SsuUaul s-a 
ihdielnî cu victoria 
Partidului progreslsl

.nl. poporului. care se 

.prpnunță pentru dos- 
’ prinderea do Australia 
■și promovarea

7 “

OTTAWA

I

pă.-ll- 

riamqnt care 
se Intra- ț

Înde? nească kt Pori Mo- i
............ reșby. este chemat să ) 

-irogăteascâ trecerea, l
.. .. _ j 1073, la-'o ndminls- )

șural lupta electorală jtraro autonomă a te- ț
rltoriuiul — primul j
dențeL * ț
,*j fotografic : ur- ț

nete cu buletinele da ț
Spăsit prin 
puncte Îndepărtate alo 
Insulei, slnt Încărcata 
Sn elicoptere, pentru 

fl transportate la 
centrele do numărare 
a voturilor.

REYKJAVÎK 25. — Trimisul nastru. 
,N. Plopeanu, •trfinsmitd :' Delegația’ 

. Partidului Comunist Român; condusă, 
de tovarășul Mlhnl Gere, membru su
pleant al Comitetului Executiv, se
cretar al C.C. nl P.C.R., a fost pri
mita Joi dimineață de președintele 
Republicii Islanda, Krisl^m Eldjarn. 
La convorbirea care o avut loc cu 
acest prilej a fost prezent ambasa
dorul Republici! Socialisto România 
In Islanda, Vasile Pungan. Convorbi
rea s-a desfășurat !ntr-o atmosferă 
cordială, prietenească. In aceeași zl. 
'delegația P.C.R. s-a tnlBnlt' cu minis
trul culturii șl educației, 'țiagnus 
Tort! Olufsson.

.1, 7 '.ii;1'"'":—---------------------

VIETNAMUL DE SUD:

OTTAWA 25 (Agcrpre-s). — După o 
vizită in provinciile do vast ale Ca
nadei, delegația Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialisto Româ
nia. condusă, de tovarășul Ștefan 
Voltec, preșddinlele M.A.N.. n sosit, 
miercuri, la Ottawa.

Seara, președintele Camerei C->, 
munelor, laictcn Lamoureux, a ofe
rit o recepția In cinstea delegației

■ Marii Adunări Națlonaie, la caro au 
participat vicepreședinții Camerei Co
munelor, deputațl, senatori, membri 
al guvernului.

---------------------—..

•“ I

ifl ORAȘUL KONTUM
Patrioții au dat, de asemenea, pu

ternice lovituri pozițiilor america- 
rto-salgoneze din nordul ®1 sudul o- 
rasulul Da N-'ina. forllnd trupele re
gimului marionetă să abandoneze, 
sub presiunea unul Intens tir do ar
tilerie. două dintre posturile pe care 
Iu dețineau, în valea Quo Son. la o 
distanță, do 40 km de Da Nana.

■1
Orașul Kontum. pur.ct strategic 

Important din zona Platourllor înal
te, este asediat de forțele Frontului 
Național de Eliberare.. Atacurile pa- 
trioțllor s-au Intensificat brusc joi 
dimineața, după ce o unitate a F.N.E. 
a străpuns perimetrul de anăraro nl 
garnizoanei salgonezc din Konlum și 
a pus stăplnlre pe cea mai mare 
parte a aeroportului orașului.

0 NOUA DECLARAȚIE DE PROTEST A M.A.E. AL R. D. 
XliTBH Impqtrb

Limb ta.Hr.dul populației civile șl au 
distrus clădirile unor Insiltuțll eco
nomice șl culturale. Ministerul de 
Externe cere Administrației S.U.A. 
să Înceteze imediat mlnnrea si blo
carea porturilor nord-yletnameze șl 
«să pună capăt ^bombardamentelor ae
riene și navale -șl tuturor celorlalte 
încălcări ale securității șl suverani
tății R. D. Vietnam,’se arată în de
clarație. ' ’

'• s ?

HANOI 23 (Agcrprea). — Ministe
rul de "Externe ol Republicii Demo
crato Vietnam a dat publicității o • 
declarație in care arată că. In 24 
mal, aviația Statelor Unite o atacat 
din nou zone dens populate, situate 
Intre provincia Quang Nlnh și zona 
orașului Vlnh Llnh. bonibartllnd» 
totodată, cartiere locuite șl subur
biile orașului Hâlfong. ; Bombarda^ 
mentole au provocat numeroase vlc-
Nhan Dan s „NICI O FORȚA 
NU VA PUTEA INFRINGE 

MERSUL VICTORIOS 
AI. POPORULUI VIETNAMEZ"

Ziarul „Nhân Dan", nduco elogii 
forțelor armate șl populației1; R.D. 
Vietnam pentru doborirea, in 33 de 
zile, a paste .1C0 avioane americane. 

.Distrugerea, acestor avioane, lnl--un 
răstimp atlî de scurt, reprezintă o 
victorie a torțelor armate șl a popu
lației R-D. Vietnam și, totodată, un 
eșec usturător pentru S.U.A.. subll- 
niazâ ziarul. ■

Ziarul condamnă cu târle declara
ția din 23 mai a purtătorului do cu
vine al Departamentului Apărării ai 
S.U.A.. care a anuhiat botărirea Ad
ministrației americane de a* lansa rai
duri aeriene asupra tuturor obiecti
velor Industriale ale R.D. Vletriatn. 

; Nici o forță nu va putea Infringe 
mersul victorios înainte âl poporu
lui vietnamez, sc arată* in încheie
rea cditorialulisL

Demonstrație în fața 
sediului Congresului 

S.U.A.
Poliția americană a Intervenit 

pentru a împrăștia o demonstra
ție organizată în fala Capllolln- 
lal. sediul 'Congresului S.U.A„ 
pentru a cerc orcanului legisla
tiv suprem al Statelor Unite să 
adopte mlsiirl tn vederea înce
tării Imediate a implicării ame
ricane in războiul*din Vietnam, 

"Printre persoanele arestate se 
nmnără și ennoseutul mflîlanl 
pacifist american dr. Benjarăin 
Spoek.

Sosirea în Capitală
de ta'Montreuil șl alte obiective eco- jo! duoă-amtază. delegația s-a 

înapoiat în Capitală, fiind înbmpl- 
nată pe aeroportul Otopenl. de to
varășii Manea Mânescu, membru al 
Comitetului Executiv, nl Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R_ Mlron Constantlnescu. mem
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R.. Ghizela Vatra, 
sef de secție la C.C. al P.C.R.. Ion 
Zahiu. adjunct de șef do secție la 
C.C. al P.C.R.. de activiști do par
tid.

MOSCOVA '25. — Corespondentul
Agerpres, L. Duță. transmite : La 25 
tnai. la Moscova au început lucrările 
celei de-a 59-a ședințe extraordinare 
a Comitetului Executiv al Consiliului 

;de Ajutor Economic Reciproc. Laju- 
:;crărl Iau ■QarteEVeprezentnnl!I ncrmS-t 

, nențl > ,ln*v Comitetul Executiv ■al
Consiliului, vicepreședinți a! guver-

«..

a

Președintele Finlandei, 
Urho Kekkonen, a primit jo! la pa
latul prczldențlol delegațiile U.R.S.S. 
șl’ S.U.A: care participă io convorbi
rile asupra limitării cursei înarmări
lor strategice (S.A.LT.), ce so desfă
șoară la Halslnld.

!; J • i

Reprezentanții perma- 
neuți ai țârilor africane la 
O.N.U, au salutat cu satisfacție 
raportul britanic al" Comisiei .Pearee, 
care confirmă faptul că populația 
majoritară de culoare n Rhodeslel 
contestă vaildllalen acordului înche
iat da guvernul britanic cu regimul 
rasist al Iul Ian Smith. Delegat!! 
africani au câziis de acord să organi
zeze o reuniune specială, consacrată 
examinării Implicațiilor acestui ra
port. . -

Explozii la cartierul ge
neral al trupelor americane 
din Heidelberg, ^p'o^nc. ia 
un Interval de nunial 15 secunde, a 
două bombe plasate in Incinta cartie
rului general ăl trupelor americano 
din Europa oecldenlolă, cu sediul la 
Heidelberg, au .provocat, moartea a 
trei militari americani, rănirea altor 
cinci persoane șl avarierea serioasă a 
clădirii principala din vecinătate.

„Cosmos — 491" — u“ nuu 
satelit artificial al Pămlntulul a fost 
lansat In U.R.S.S. Aparatura do bord 
funcționează normal.

I

Ziua României 
la lîrgul internațional 

de la Budapesta
Joi, la Tlrgul international de 

la Budapesta a foit organizată 
„Ziua României". Cu acest pri
lej, paolliontil tării noastre a 
fost virila! dc un marc număr 
de persoane. Vizitatorii au apre
ciat calitatea produselor prezen
tate : tractoare ji majlnl agri
cole, autocamioane, majlni-u- 
nelte,, produse electronica si ale 
indiislr/ci chimica, produse ale 
industriei materialelor de con
strucții. interesul larg stirnll de 
calUaîea sl aspectul produselor 
românești este ilustrat sl de nu- 
mărul mare de tranzacții comer
ciale încheiate In aceste iile cu 
diferite întreprinderi sl firme 
comerciale din Ungaria sl alte 
tărl.

AI. PLNTEA 
Budapesta, 25 ,

nelor din Republica Populară Bulga
ria. Republica Socialistă Cehoslovacă. 
Republica Democrată Germană. Re
publica Populară Mongolă. Republi
ca Populară Polonă. Republica Socla- 
llstăj.România^Republica Popularii 
IȘngarfl,,,Uniunea ȘpyleUcă. precum,
M.‘ Orlanrlld. membru al Vecel Exe
cutive Federale a.R-S.F. Iugoslavia.

Din partea tării noastre, la lucrări 
participă tovarășul Ghoorghe RSdu- 
lescu. vicepreședinte a) Consiliului do 
Miniștri, reprezentantul normai 
al Romănlol In C.A.E.R.

RBt 
tlui 
tarient

Vladimir Scerbițki ales 
prim-secretar al C. C. 
al P. C. din Ucraina

MOSCOVA 23 (Agerpresl. — A- 
gcnțla T.A.S.S. transmite că| la 
Kiev a avut, loc plenara C.C. al P.C. 
din Ucraina. Plenara l-a eliberat; oe 
P'.olr Selest din funcția de prim^se- 
crelar al C.C. al P.C. din Ucraina In le
gătură cu numirea sa In funcția | do 
vicepreședinte al Consiliului dp Mi
niștri al U.R.S.S. , .{j

In funcția rde prim-secrelar al C.C. 
al P.C. din Ucraina a fost ales Vla
dimir ScerbRkL membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C.U.S.. care a 
avut funcția de președinte al Consi
liului de Miniștri ol R.S.S. Ucrai
nene. • . |

/
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acord de cooperare economică șlUn grup de militari ai ar
matei marioneta a regimu
lui de la Seul ®"ail |atlUrflt |a
2-1 mal in sectorul vestic al zonei 
demilitarizata, dedindu-se la provo
cări armate, dar au fast Imediat 
respinși de unllăîllo armatei RJP.D. 
Coreene — anunță agenția A.C.T.C. 
Agenția subliniază că regimul mario
netă de lă Seul, șl-n intensificat In 
zona demilitarizată actele provoca
toare concomitent cu dezlănțuirea in 
Corcea de sud a undi campanii Îm
potriva elementelor democratice.

Reuniunea anuala a re
prezentanților din 23 de 
țâri membre ale O.E.C.D. 
(Organizația pentru Cooperare. Eco
nomică și Dezvoltare), caro grupea- 
£.r. ....
voltate din punct rte vedere economic. 
sc desfășoară la Paria. Pe agenda 
reuniunii figurează problema balan
țelor de~plăți șl a eforturilor de re
lansare a economiei, mrecum și lupta 
Împotriva inflației. ■

Președintele Franței,
ges Pompidou, l-a primit pe mțnlș-r ___ ______ __ ____ ______ __

afacerilor, extbrn-e al... Republici L baia . programul uf comun -""de 1 guviar--

Acord chino-sirian.
Pekin a fost semnat, Intre guvernele

tehnică.
Comisia pentru afaceri 

externe și Comisia legisla
tiva ale Seimului polonez 
au'adoptat joi o hotărlre prin-care 
recomandă ratificarea tratatului din
tre R. P. Polonă 81 R. F. a Germa
niei.

Noua runda de negocieri 
desfășurată la Geneva intre repre
zentanții statelor membre ale 
O.P.E.C. din zona Golfului Pers Ic 
(Arabia Sau’dită. Iran. Irak. Kuweit, 
Qatar, Abou Dhabl) șl cel ai compa
niilor petroliere occidentale a luat 
[sflrșk' fără a se ajunge la un acord.

Delegările P.C. Francez 
și Confederației Generale a

Longrosiii in /liticq oi
U.T.C.D. șl-a început JoL lucrările 
Jnjl Sofia. La congres participă peste 
1 5W) de delegați, reprezentant! al 
celor 1 300 (MM) de membri td U.T.C.D. 
’leu parte numeroase delegații ide 
peste hotare, printre care Si delega
ția U.T.C. din România, condusă ' do 
tovarășul Dan Marțian.

Raportul C.C. a! U.T.C.D. a fost 
prezentat do Enclo Moscov. La șe
dința de dupâ-amlază au luat parte 
tovarășul Todor Jivkov șl. tovarășul 
Fidel Castro Ruz, care n. rostit o cu
vin ta re.

J

fX

Il

zii- statele occidentale celo mal dez-
Muncii (C-GT'J s-au Intllnit pen
tru a discuta problemele actualei si
tuații din. Franța. Declarația comu
nă, publicată de ziarul „L'JIumnnltă", 
subliniază holărtrea P.C. Francez, și 
a Confederației Generale a Mur.cli de 
a face tot ce este posibil pentru ^rea
liza rea tn cel mal scurt timp a uni
tății forțelor de «linsa din tară. :«■ 

—------ ------ baza programului comun" de guver-’
Chile, Clpdomlro Almeyda Medina, nare
aflat tn vizită oficială In Paris,

flcord coreeano-sonialez.
La’ încheierea vizitei efectuate Iii* . vi-* » .7“ ■ I ,, . .-.n ■
R.P.D. Coreeană de Mohamed Slnd j Sirio, 
Barre, președintele Consiliului Revo- rtomică 
luțtoaar Suprem al Republicii Dn- 
mberailee Somalia, Intre guvernele 
celor două țări a fost încheiat un

R. P. Chineze șl Republicii Arab® 
un acord do cooperare eco- 

1 șl tehnică. La ceremonia 
teemnărll a fost do față Ciu En-lnL 
premierul Consiliului do Stat al R. P. 
Ciilneze.

. ------------...t o cu-
i 

Genfrul spatial de. Id Houston 
a anunțat că sonda interplane
tară americană „Pioneer-l0“, 
lansată în direcția planetei Jti- 
piter, a depășit linia incirlbiM 
a orbitei planetei Marte, pătrun- 
rind lnlr-o rond a sLslemulut so
lar In care plnă acum nu ș-a 

; aventurat nici un mesaaer te
restru. Sistemele de bord ale 
sondei funcționează normal.

Saeb Salam n tost ’nșireinat 
do .președintele Libanului, Suleiman 
Frangleh, cu formarea noului guvern 
libanez.

"
Ambasadorul României la 

Helsinki, Mlrcea Bălănascu, a 
oferit tn saloanele ambasadei un 
dejun ta onoarea delegației parla
mentare finlandeze care ne-a vizi
tat recent țara. In timpul dejunului, 
membrii delegației nu evocat priete
nia cu care nu fost Inlîmplnati pre
tutindeni în România sl au acordul 
o înaltă apreciere- faptului că au tojt 
primiți de președintele Consiliului 
de Stat, tovarășul Nlcolae Ceaușescu,
• ■ - '
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