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Comiletul Central al Partidului Comunist Român a hotârît ca lucrările 
Conferinței Naționale a partidului sâ se desfășoare în zilele de 19—21 Iulie 
1972, cu următoarea ordine de zi stabilită la plenara din 18 aprilie a.c.: „Cu 
privire ia înfăptuirea hotărîrllor Conferinței Naționale și ale Congresului al X-lea 
al P.C.R. șl la măsurile de perfecționare în continuare a conducerii și pianifi* 
carii activității economico-sociale, la dezvoltarea democrației socialiste".

1972, cu următoarea ordine de zi stabilita la plenara din 18 aprilie a.c
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© Opinii pe marginea 
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ÎNCINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A P.C.R.
Șt A CELEI DE-A XXV-A ANIVERSARI A REPUBLICII
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ftWiiMîBlB inBle au fâsi Male
• Pînă Ia siirșltul,lai 1972 sc vor realiza peste plan: 210 
milioane ici producție mariâ industrials, produse in 
valoare de 6 milioane lei valutâ Ia export o Se vor 
reduce termenele de punere in luncțlune la principalele 
obiective de investiții © Vor fi dep&șlte producțiile planlîl- 
cate șl livrările pentru iondul de stat la cartoU, grîo-secarft, 

sfecla de zahăr, car’He și lapte
re posibilitățile șl rezervele de care 
dlspunom In fiecare domeniu de 
activitate, colectivele de muncă din 
Județ ș.!-au dublat angajamentele 
Inițiale: plnă. In stirslluj anului 
1972 se vor da peste plan 210 mi
lioane lei producție marfă Indus
trială,, produse ta valoare de S mi
lioane iei valuta la export, 35 mi
lioane lei beneficii peste plan ; se 
vor reduce, totodată, termenele de 
punere In funcțiune la principalele 
obiective de Invesllțll. Do aseme
nea, prlntr-o valorificare mal In
tensă a rezervelor și o mal burta or
ganizare a muncii In agricultură, 
&a vor depăși producțiile planifica
te și livrările la fondul de stat la 
cartofi, griu-secară, sfeclă do za
hăr, carne și lap ta,

.. ■ . -
Intr-o telegramă adresata Comi

tatului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului Nleotae 
Ceaușescu de biroul Comitetului 
Județean al P.C.R. Suceava se a- 
rata că, angajați In marea întrece
re socialista ce’ unește eforturile 
Întregului nostru popor, oamenii 
muncii din județ, In frunte cu co
muniștii, răspund cu entuziasm și 
dăruire revoluționara chemării pa
triotice adresate de conducerea 
partidului, de secretarul general, ca, 
In cinstea Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român șl a 
celei de-a XXV-a aniversări n 
republicii, să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea exem
plară șl înainte de termen a ac
tualului cincinal.

Anallzlnd cu șplrfe de răspunde-

— Am așteptat să plece 
toți ceilalți ; ci nd am fost 
flngură, am rupt trei-pa- 
tru șllulețl de porumb șl 
l-am ascuns sub flanelă. 
Aproape uscat, la cea 
mal mică adiere do vint 
lanul foșnea. Șl, la fiece 
foșnet, tresărea m «perjată. 
Acum mă prinde, Îmi «pu
neam, acu... ...După dtevă 
minute am Intrat din nou 
în lan : am rupt știulețll 
in bucăți șl i-am aruncat 
cit om putut mal departe. 
Am luat-o la fugă opre 
ceilalți...

— Nu eram acasă clnd 
ml-a fost adus griul ; l-a 
primit soțul Erau clteva 
zeci de saci. Clnd am ve
nit l-ara luat și l-am pus 
5n magazie... Griul era fu
rat de la cooperativă...

Două Intlmplărl, două n- 
titadlni distincte, cel pu
țin prin finalul lor. ȘL 
tolușta. înt-mp’ărl’o. ati
tudinile aparțin aceluiași 
om : Vloncfii Coza din 
comuna Teluș, județul 
Alba. Prima dintre lnllm- 
plfiri a avut loc cu mulțl 
ani ta urmă, pe clnd era 
Blrapîă cooperatoare : cei
lalți a asrat loc In decem
brie anul trecut pe clnd 
era președinta cooperativei 
agricole de producție din 
localitate. Ce s-a peirerat 
oare Intre cete două Intlm-

‘ plărlî

Cooperativa agricola de 
producție Teluș cate cu
noscută In Județ ca una
dintre unltățllo ale căror
rezultate pot fi clasificai» 
drept bune. (în 1971 aici
s-au obținut 3 300 kg po-

rumb la hectar. 2 380 kg 
grlu Sa hectar, 17 0®0 kg car
tofi. 13 000 kg sfeclă ș.a.m.d. 
O familie de cooperatori - 
trei membri activi —, care 
a realizat 239 ule-muncA. 
a obținut, In mare, uimfi- 
toareie venituri: 3 093 kg

sa.sjongâ m
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Pînă la 10 iunie — toate utilajele in stare de funcționare / 
Și citeva realități nu prea îmbucurătoare
.Secerișul se apropie. Griul a în

spicat. Iar holdele do orz Inirep să 
doblndească culoarea aurie. în jude
țul Ilfov, județ cu mare pondere a- 
grlco'ă. cerealele pătoasc ocupă o su
prafață de 1'0 OM ha. Pentru strln- 
gerea la Ump a recoltei este necesar . 
ca toate combinele Șfi Ce pregătita 
exemplar, aă șq asigure mijloace de 
transport șl să se purta la punct ma
gaziile.

Organele Județene de partid șl da 
«tat. direcția generală agricolă au În
treprins o geanta de măsuri rare au 
menirea să contelbule la desfășurarea 
In condiții buna a campaniei de re
coltat. în-planul operativ s-a stabilit 
ca plita la 10 iunie să fie puse in 
«taro de funcționare toate utilajele, 
8-a făcut redistribuirea tor in funcție 
de producție șl de suprafețele culti
vate cu pătoaso. S-a făcut instruirea 
tuturor’ celor care vor lua parte la 
stringarea recoltei. In același timp 
«-a stabilit ca pe acele parcele eu 
plante căzute șl Imburuicnlto. cit ?1 
la tăierea drumurilor prin lan pentru 
combine tsă sa recolteze cu secera • el 
coasa, clnd nfantelo vor da In plrgă. 
în. acest ‘ » vor folosi mal bine
mijloacele .«mizate șl timpul bun 
de lucru. . Da asemenea, se va lucra 
In flux continuu : recoltat, transport, 
balotat pale, eliberat teren, fertilizat, 
arat și semănat culturi succesive. 
Pentru a se mări productivitatea 
muncii s-a stabilit ca toate utilajele 
oă fie grupate pe o parcelă echiva

lentă cu-sarcina combinelor, pentru o 
zi de lucru. Cu forțele existente in , 
județ slnt asigurate condiții ca re
coltatul să se efectueze În 10—12 zile, 
baJotatuI palelor — In 21 de zile, Iar 
semănatul celor 07 0'00 ba In cultură 
Succesivă — In 20 do zile. După cum 
se vede slnt posibili lăți ca lucrările 
din campania da recoltat șl semăna
tul culturilor succesiva să fie efec
tuate la timp șl in condiții optime. 
Măsuri bune, dar se cere un răspuns 
la o Întrebare: cum se stă cu repara
rea combinelor si a celodalle utilaje 
care vor.lucra In campania de recol
tare 7 Pentru a afla răwunșul am e- 
fectuat un răld-anchcta prin mal 
multe unități agricole.

Se poate aprecia că acolo unde con
ducerile S.M.A. s-au ocupat do. execu
tarea din vreme a reparațiilor, unde 
a existat o colaborare strinsă cu con
siliile de conducere din cooperativele 
agricole pentru a siablll planuri co
mune de rhltajri,' rezultatele slnt bune, 
recoltatul poale începe și mllne. Un, 
exemplu. Cooperativele agricole Bu- 
destl, Aprozi. Gruiu și Crivăț din 
raza de activitate a S.M.A. Bușești 
nu ștabiUt, In planurile operative de 
campanie, o seamă de măsuri șl ac
țiuni valoroase pentru bunul mem al 
lucrărilor de recoltat. Printre altele, 
vor Începe recoltatul manual In sta
diul de coacere In pîrgă a culturilor 
pentru a deschide din vreme drumuri 
pentru combine. Tot manual vor tl

B. ’ - î' ■" .1

recoltate culturile căzute if! cele Im- 
burulenlte. S.M.A. Budeștl care le 
deservește a termLnnt da pas la 
punct combinele șl presele de balotat 
șl a trecut la verificarea șl Încerca
rea lor, urmfirlndu-se in mod deose
bit cum s-a făcut olanșelzarea pen
tru a se evita pierderile de boabe. în 
aceste unități slnt' asigurate condiții 
ca ta 10 zile să fie strlnsă recolta din 
elmp. Cooperatorii din Ulmeni au da 
recoltat 970 ha cu grlu. orz șl ovăz 
șl nu stabilit sil termine secerișul In 
10—11 zile lucratoare. Cele 10 com
bine slnt aliniate la secția de meca
nizare. Aceeași situație bună am fn-
tilnlt șl la Casatoarele, unde se 
luau ultimele finisări In cele 11 
bine, după care urma să.înceapă pro
bele cu grta penEru verificarea etan
șeității.

Dar. In unelo unități, repara
țiile etat rămase În urmă La 
cooperativa agricolă Stupinele, ser
vilă de S.M.A, Chlmogi, din cele 9 
combine doar 3 erau gata. Aci lip
sesc o seamă da pleșa de schimb. Nu 
este un caz singular. Din datele cen
tralizate la Trustul stațiunilor pentru 
mecanizarea agriculturii din județul 
Ilfov rezultă dl la Incenutul, lunii 
fante mai erau de reparat 310 
combine șl 110 prese de balotat 
bale. Este un număr mare. lailă 
de ce <se Duno un semn de în
trebare dacă aceste utilaje, vor putea 
fi puse in funcție la termen, adică 
la 10 Iunie, așa cum a-a stabilit. In- 
ttrzterea reparațiilor sc daloreșle. In 
primul rind. lipsei unor piese de 
schimb, îndeosebi pentru combinele 
„Gtorta“, iar in ni doilea rind, fap
tului că repararea acestor utilaje a 
fost Împinsă pe planul doi. Acum, 
majoritatea mecanizatorilor lucrează 
In Întreținerea culturilor prăsitoare. 
Se poate pune întrebarea : de ce nu 
s-n folosit mai bine perioada de iarnă 
pentru punerea ta funcție a mașinilor 
agricole șl, s-n așteptat ceasul al doi
sprezecelea ? Or, este cunoscut că lu
crul In. asalt duce la o Bjobfl calitate 
a reparațiilor, -cu consecințe nega
tive tatnicit se -pierd multe boabe.

Tlnlndu-se seama că nu pește mul
tă vreme vn începe recoltatul cerea
lelor pâSoare este necesar ca orga
nele județene să ia măsuri urgenta 
pentru cn toate utilajele ee vori fl 
folosita fa această campanie Eă fia 
puse fa stare de funcționare, să existe 
garanția că din noua recoltă nu se 
va pierde nici un bob.

Florea CEAUSESCU 
eoroșporidehlul „Sdnleii

Macamzaforii cin la CAP. Mo- 
vilifa fac ultimele vorificâri 
combinelor pentru recoltarea 

cerealelor 
foto : M. Andreescu

Președintele Consiliului de Miniș
tri. Ion Gheorshe Maurer, a primit, 
luni după-amlază. In vizită urotoro- 
larfl de prezentare, ws ambasadorul 
extraordinar sl plenipotențiar al Re
publicii Argentina la București, Juan 
Carlofl Marcelino Beltramlno.

I.s primire, care s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de cordlnlltntc. a par
ticipat Petru Burlacu. adjunct al 
nistrului afacerilor externe.

© PRINCIPALELE OPȚIUNI : TEATRUL, FILMELE, EXPOZIȚIILE © „CONFERINȚE 
DA ; DAR PE ÎNȚELESUL NOSTRU" ® „AM DORI SÂ-I CUNOAȘTEM PERSONAL PE 0A 
MENII DE SEAMA Al CULTURII Șl ȘTIINȚEI" © PRIMELE REZULTATE ALE PRIMELOR 

STAȚII-PILOT • 0 LARGA PALETA DE PROBLEME ÎȘI AȘTEAPTĂ ABORDAREA

tnțeleglndu-se această necesitate, dale* ®e regăsasc adeseori ta formu- 
Mtetani in ultima vreme la .numeros - . ta. U-
se Inițiative valoroase, avind drept din cele mai diferite categorii sociale, 

o cit trial 'solidă fundamentare 
științifică a acțiunii cultural-educa
tive. tn rindurile de tata nu ne pro
punem o enumerare a lor. ci no vom 
opri cu precădere la unele concluzii 
care sa degajă din Investigațiile rea

lizate, In. special din sondajul de opi
nie Întreprins de Consiliul Culturii șl 
Educației Socialiste, in perioada oc-

• v .j M’'î
Pentru a asigura înfăptuirea poli

ticii partidului In domeniul; culturii 
șl educației (SOcfalLste. pentru a con
duce șl îndruma cu competență a- 
ceastă activitate corespunzător sarci
nilor trasate de Plenara C.C. al 
P.C.R. dta 3—5 noiembrie 1071, Con
siliul Culturii și Educației Socialista 
șl organele sale Județene slnt che
mate să'-și fundamenteze programele 
do acțiune pe cunoașterea procese
lor economice și sociale- a realităților 
In care trăim; a cerințelor maselor, 
pe o previziune clară a dezvoltării 

. societății.

porumb. I 100 kg grlu, 1 OtMJ sul personal, această lalu- 
kg cartofi. 7 500 le! In nu- râ accentu!ndu-se treptat 
morar șl altele). Constata- Rezultatele obținute nu vor 
rea este de natură să dea mai fl numai simpli indl- 
Batlsfacțll — morale șl ma- culori al calității șl canli- 
teriale — șl membrilor lății muncii depuse ; In
cooperatori, șl cadrelor din repetate rindurl se va uza

de ele ca-de un paravan 
_______ pentru desfășurarea unor
.irnranxrwa activități Ilicite. In folos

personal. „Tonul* 11 dă In- 
w C23 glnerul agronom Victoria1 O &

fl fiL. 50 Știe : In-satele «nu 
: S Ezsr ' comunele noastre, ori de 

dte ori eo întemeiază o 
/F3 ZI r.oj'i gospodărie personală,

jHL //ri cooperativa agricolă de
m“ producție din localitate
Pkn pune la dispoziția retor In-

tercssați — gratuit 1 — o 
suprafață de teren epres- 
punzătoare. In folosință 

Ssa Veșnică Operațiile de par-
fyggj " celare șl de punere In po-

ficrie a acestei suprafețe 
de teren slnt, la rlndul tor. 
gratuite, ele Intrlnd de 
drept In sarcina organelor 

an de specialitate din unlta-
tea respectivă. Primul abuz 
săvirșit de Victoria H. a 
fost anularea acestei gra
tuități. Pentru terenurile 

.. . acordate membrilor coope-cooperallyel. talor) )n consume legii.
p,Q ca, a Instituit ...două taxe :

Tltns ÂNDREI 
Ștefan D1NICĂ

conducerea t._,____ ___
Din nefericire, unele din
tre acestea vor abdica 
parcurs de la normele eti
cii și echității socialiste. 
Funcțiile. încredințate nu 
vor mai fl folosite In In
teresul obsteL, cj In Intere- (Continuare in pag. a Il-a)

Din concluziile 
unui sondaj de opinie 

intreprins 
de Consiliul Culturii 
și Educației Socialiste

Excelenței Sale
Domnului avocat NGUYEN HUU THO

Președintele Presidiului Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de Sud

Președintele Consiliului Consultativ al Republicii Vietnamului de Sud

Excelenței Sale
Domnului arhitect HUYNH TAN PHAT

Președintele Guvernului Revoluționa^ Provizoriu 
al Republicii Vietnamului de Sud

Cu prilejul celei de-a treia aniversări a constituirii Guvernului Re
voluționar Provizoriu — sărbătoarea națională a Republicii Vietnamului 
de Sud — în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Romăn, 
al Consiliului de Stat, Consiliului de Miniștri și Consiliului Național nl 
Frontului Unității Socialiste, al poporului romăn șl ol riosiru personal, 
adresăm Excelențelor Voastre, Comitetului Central al Frontului Națio
nal de Eliberare, Consiliului Consultativ, Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamului de Sud șl eroicei, populații sud-vietna- 
meze cele ma! călduroase felicitări și un cordial salut prietenesc.

Constituirea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de .Sud reprezintă un moment de o semnificație deosebită In 
lupta.forțelor populare, progresiste împotriva agresiunii americane, pen
tru salvgardarea Intereselor naționale și înfăptuirea unor profunde pre
faceri în viața politică și socială a țări:. ■

Deplin solidar cu poporul vietnamez, poporul nostru salută cu căl
dură succesele obținute de populația sud-vlclnameză. .sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare, in lupta împotriva intervenției imperia
liste șl a regimului de,la Saigon, pentru libertate șl Independență națio
nală, și reafirmă hotărlrea de a-1 acorda Întregul sprijin pînă la victo
ria finală.

Exprlmlndu-șl îngrijorarea față do situația creată ca urmare a noi
lor niăsurl ale S.U.A. de escaladare a războiului, Partidul Comunist 
Român, guvernul șl poporul țării noastre susțin cu hotărire poziția Repu
blicii Democrate Vietnam și a Guvernului Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, se pronunță pentru reluarea neîntirzlată 
a tratativelor de ta Paris. In vederea soluționării politice a problemei 
vietnameze. Considerăm că propunerile în șapte puncte ale Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de.Sud oferă o bază 
rezonabilă în acest sens. Interesele păcii In Indochina șl în întreaga lume 
cer în mod Imperios ca S.U.A. să înceteze războiul. Împotriva poporului 
vietnamez, să-și retragă toate trupele, din această zonă, astfel ca po
poarele vietnamez, cambodgian șl laoțian să fie lăsate să-și rezolve pro
blemele corespunzător dorinței și Intereselor lor, fără nici un amestec 
din afară. j

Reafirmăm șl cu acest prilej convingerea că relațiile de strînsă prie
tenie șl solidaritate dintre Republica Socialistă România șl Republica 
Vietnamului de Sud se vor dezvolta continuu, in folosul popoarelor noas
tre, al unității forțelor antilmperlallste, al cauzei păcii șl vă urăm din 
toată Inima succes deplin In lupta pentru triumful cauzei drepte a po
porului vietnamez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Sacrelor general 

al Partidului Comunist Român, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Președintele Consiliului National 
al Frontului Unită fii Socialiste 
din Republica Socialistă, România

dale' ____ .
tarele- completata de către cetățenii

In'.acest context se manifestă uri
Interes aparte pentru problematica 
soclal-politlcl. evidențiat — printre 
altele —.ți de faptul că o bună parte 
din populația Investigată consideră că 
arc cunoștințe Insuficiente tocmai In 
acest domeniu.'-Ceea ce ni se pare 
Insă mal semnificativ aste faptul că 
abordarea acestei problematici nu se 
reducă in conștiința oamenilor la 

> almpta însușire de noțiuni șl cunoș
tințe, d se are In vedere manifesta
rea lor activă In-, viața soctal-pollll- 
că ; există ln‘ acest Sens certe dispo
nibilități și opțiuni mărturisite expli
cit pentru organizarea unor dezbateri 
publice, care să abordeze aspecte so- 
clal-economlce, morale, culturale 
de.sprinse din viața colectivităților 
respective.

Apare deci ca o concluzie firească 
faptul că, în condl|llle In care difu
zarea Informațiilor a fost preluată In 
mare măsură de mijloacele de eo- 

. municare In’ masă, comitetele de cul
tură șl educație socialistă,-Instituțiile 
culturale an datoria să-și îndrepte in 
primul rind atenția spre, formele de 
activitate care să favorizeze dezba
terea . problemelor ancorate In reali.-, 
tfilile locale. care să stimuleze iniția
tiva, capacitățile creatoare ale popur 
lațlei.

Din dalele pe rare-le- deținem re
zultă cu pregnanta preferința unei 
bune părți a populației pentru ex
tinderea vieții artistice pe plan local. 
Peste IS la sută din- cel Investlgațl 
declară că manifestările organizate fn’ 
așezămlntele culturale la care ar dori 
să participe mal des sini programe
le arMsUco : atlt , populația urbană, 
cit șl cea rurală preferă, spectacolul 
de teatru vi îndeosebi acele soe-ctri
cota care tratează problema familiei, 
a relațiilor dintre oărlnll ri copii.

Așadar, concomitent su asigurarea 
condițiilor pentru manifestarea ple
nară a talentelor populare, trebuie 
sâ depunem eforturi sporite pentru 
amplificarea procesului de pătrun
dere a valorilor autentice ele artei

loan JINGA 
vicepreședinte 
□I Consiliului Culturii 
ți Educației Socialiste

r?-: p-'t , if.
torhbrie-noiembrie 1971, pe tema 
„Care sini. cerințele și preocupările 
dv. fa domenJuretdliiral?- căre a cu
prins clteva zeci de mii de persoane 
de diferite virate șl preocuitarL Con
cluziile sintetizate au menirea de a 
constitui un veritabil ghid pentru ac
tivitatea cultural-educativă. de a da 
mal multă ilguranță orgunizatori'or 
in conceperea si desfășurarea mani
festărilor culturale. -

Una din constatările principale ța 
referii In faptul ta (nteronU pentru 
problemele educative ta genere, <pen
tru cele îocîal-polillce, Îndeosebi, »e 
situează pe prim plan la toate cate
goriile de populație. Acest interes a- 
coperă o sferă largă de preocupări : 
atitudinea față de muncă, comporta
rea In societate, raporturile intre ser. 
nerațli ș. «. Se'.manlfaștă o grijă 
relevantă pentru comportamentul 
etic al celor tineri, îndeosebi din par
tea generației mal vlrstnlce, remar- 
ciridu-ae Insuficienta atragere a tine
retului ta activitățile cultural-educa
tive ; se notează condițiile . uneori 
nesatlsfâtatoare oferite acestuia pen
tru distracție. Opinii* de genul „In
stituțiile de culturii să facă mal-mult 
pentru tineret”, m 13 măsuri
dra?.lica împotriva atitudinilor antlso- (Continuare in pag. a IV-a)
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Acum dteva zile, Eufrodlna- 
lulia Cojocaru, In pirită de 5 
ani, din Botoțani, str. Octao 
Bdncild nr. 5, a plecat dc a- 
casd rd se joace prin Împreju
rimi cu al|i copii de ieam« ia. 
La un moment dat, a urcat pe 
terasa blocului cu patru etaje 
din strada I. C. Frimu nr. 27. 
N-a trecut Inul mult ji a a- 

' i fără să grea. 
a cdzut pe pă- 
cu iarbă înaltă

I de or
din loca-

ji deasă. Transportați
Italul nr, 1!
leii Alexandra lones- 

cu jl Sergiu Sinea i-au acordat 
prompt toata îngrijirile necesa
ra. Acum, fetita este In afara 

. oricărui pericol. Părinții ci 
«-au ales deci doar cu o «pai- 
md. Suficientă insd pentru a 
desprinde, din cete Intlmplale, 
concluzia că supravegherea c- 
tentd’ a copiilor este mâl— si
gurii deci! orice strat de iarbă.

într-una din zile, un agent de 
circulație a făcut semn autotu
rismului 3-B-82S3 a,5 oprească. 
Invitat oă prezinte carnetul de 
conducere, omul de la 
Argentln ~ 1 .
(sir. Liviu Rebreanu bloc 51) a 
ridicat din umeri. Nu avea car
net de peste un an de zile, aces
ta fîlndu-1 reținui pentru comi
terea unul accident de circulație. 
De co continua to’usl să con
ducă 7 Lucrurile fi-au lămurit 
imediat In timpul liber, A. B. 
devenise— taximetrlst de o- 
cazie In Gara de Nord. Autor 
sl al altor infracțiuni, pe linie 
de circulație (cum s-a stabilit, 
tot el nu oprise mașina cind 
cu un alt prilej fusese avertizat 
da un agent de circulație). „taxt- 
metrlstul* va fi acum nevoit 
aă-sl parcheze autoturismul pe 
termenul prevăzut de lege.

volan.
Bariu, din Capitală

Ajuns In Tlrpoclște, Ion Du
mitru, economistul fermei Slo
bozia din cadrul IA..S. Găeștl, 
încasase salariile colegilor săi 
de muncă jl, cum nu-i mai ră
măsese nimic de făcut dcclt să 
se întoarcă la cai ca II aștep
tau, s-a pomenit... intr-un res
taurant I Voia neapărat sâ ue- 
rifice dacd In cin se află., a- 
' - - - cântat In multe,

.___ ... ' Dacă' a
văzut ața, a renunfat la ade
văr și a început să caute., no
rocul. In lozuri In plic. A de
șertat tațea tn care avea sola- 1 
rille șl... le-a pus fără grijă 
la bătaie In speranța că oa găsi 
lozul cel marc. Șl, dupd ce l-a 
tot cântat, s-a concins câ... 
nu-l gâsețte I Drept pentru care, 
(n curînd, i se pa oferi posibili
tatea să tragi un bilet cu clș- 
tigul asigurat. Nu In bani, fn™, 
ani I

devărul, L-a c------
pahare, dar degeaba.

In satele, cwnunelo ei orașele noas
tre. ultimii ani — In special eel da 
după Conferința Națională șl Con
gresul al X-lea al partidului — au 
adus Însemnate'îmbunătățiri In ce 
privește gospodărirea resurselor ma
teriale ți do muncă, diversificarea e- 
cdiwmlel locale, soluționarea opera
tivă șl eficientă 'a cererilor si sesi
zărilor cetățenilor șa.m.d Pe de o 
porte, ca urmare a politicii generale 
a partidului șl etatulul nortra de ri
dicare a tuturor județelor, n tuturor 
local Ităț! lor țării pe treptele progre
sului șl dvtllzațlcl soda liste, pe ds 
aită parte ca urmare a măsurilor or
ganizatorice. legislative concrete a- 
dopLate In accsfscns. Printre acestea 
din urmă, un loc Important II ocu
pă Legea 57; do organizare și func
ționaro a consiliilor populare.

Sondlnd modul de cunoaștere șl a- 
plfcaro a acentel led. controlind ac
tivitatea desfășurată In baza noii re
glementări ta diferite nivele, organe
le competente au constatat însă nu 
numai efectele pozitive scontate — 
reliefate sl de noi. cu alte ocazii — 
dar sl unele neajunsuri, unele greu
tăți. Fie In modul In care a fost în
țeleasă sl aplicată legea, fie la Inter
ferența dintre dispozițiile sale tf alte 
acte normative. Printre ludetelc căra 
au ' 
au fost scutita nici de necazuri, se 
numără șl județul GorJ.

„Apropierea actului de decizie da 
viață, de problemele el concrete — 
în comune, in orașe, In municipii — 
iată, după părerea noastră, obiecti
vul esențial al aceste! reglementări, 
ne spunea tovarășul Gheorghe Paloș, 
prim-secsretar al ccKnltetului jude
țean de partid, președintele comite
tului executiv al consiliului popular 
județean. Totul pornește de alei, de 
la înțelegerea acestui deziderat — al 
legii șl ol vieții.

în acest scop. încă din anul 1970, 
noi am defalcat olanul de dezvoîtaro 
economică In profil teritorial ; adi
că. pe flecare comună ®au oraș fn 
parte. Aceasta a dat posibilitatea fie
cărei unități teritoriale in cauză ®ă-ri 
cunoască In mod amănunțit sarcini
le. să urmărească îndeplinirea tor. 
să poală fi trase eventual la răs
pundere de ne Înde plinirea lor. Con
cret, In cunoștință de cauză. Astfel, 
s-au obținut rezultate bune. De ce ? 
Penlra că o dată cu transferarea n- 
trlbuțlțlor de conducere noi am tre
cui în competența comunelor, orașe
lor șl municipiului șl fondurile afe- 

. rente întreținerii sl dezvoltării bazei 
tehnlco-materiale a organizațiilor e- 
cdnocnlce. întreprinderilor sl Snstltu- *- 

„Altldr. soioial-cullurale deLlntcrra local, 
. La fel am procedat șl țn;a.!tc domenii..

De exemplu, fondurile pentru plă'a' 
Bpedallșlltor din cooperativele agri
cole de producție (Ingineri. Ingineri 
șefi șefi do fermă, contabili șefi) ji 
fondurile necesare circumscripțiilor 
veterinare. Indemnizația președinți
lor șl brigadierilor din cooperativei s 
agricola do producție au foit trecu
te în gestiunea organelor locale. Cu 
alte cuvinte, nu ne-am Mmllat ta <Ie- 
falcarea sarcinilor, nm oferit sl In
strumentele legale do lucru*.

într-adevăr, rezultatele obținute 
aici, In județul GorJ, confirmă cu 
prisosință că atunci șl acolo unde 
noile dispoziții au fost corect înțelese 
și. ferm aplicate, atlt cetățenii, cit și 
organele locale nu au avut dedt da 
riștlgaCDe exemplu : plnă la apari
ția legii, fondurile necesare întreți
nerii drumurilor, reparării podurilor 
șl podețelor erau concentrate la ju
deț. Treburile se desfășurau greoi,' 
pină aă rezolvi un lucru ®o înnegreau 
multe hirtll. Acum ele au fost trans

ire 
ac-

e normative. Printre I_____ ____
obținut rcaillnte pozitive, dar nu

manifeste Inițiativă șl apîrll gospo
dăresc In cheltuirea fondurilor. In
tr-un cuvlnt, b& administreze ln 
bune condiții economia locală, să-și 
exercite rolul lor social pe măsura 
r.ollo- exigențe,
■ Industria locală s-a bucurat In ca
drul ț, acestor măsuri de descentrali
zare ele o deosebită atenție. Ea a fost 
trecută lin Întregime ln embordlnea 
unităților teritoriale : municipiul Tg. 
Jiu și orașele pe toritoriul cărora ac
tivează.

întreaga răspundere asupra orien
tării activității acesteia, asupra dez
voltării el ta raport cu cerințele 
populației o au acum col caro cunoșo 
cel mal bine aceste cerințe : consi
mte populare locale.

Activitatea da gospodărire comu
nală șl locallvă a stat și ea ta aten
ția organelor competenta Cele patru 
Întreprinderi de aceat profil care ac
tivează ix) teritoriul județului au fost 
organizate pe baza gestiunii econo
mice proprii. Da asemenea, subordo
narea lor so face ln întregime față da 
organele teritoriale ln, cauză : de la 
numirea cadrelor de conducere din 
întreprindere, pină la răspunderea 
pentru activitatea desfășurată,

„în municipiul Tg. Jiu, de pildă, 
ne epunea tov. Gheorghe Patos, efec
tele acestor măsuri au ‘ost dintre 
cele mal favorabile : s-n îmbunătă
țit aervlrea populației, s-a mărit o- 
perativltatea, s-a creat un climat 
nou, de inițiativă, de deplină res
ponsabilitate ln muncă. Activitatea 
direcției Județene de gospodărie co
munală este concentrată ln prezent 
mal mult asupra laturii de asistență 
tehnică pe care o acordă comitete
lor executive ale consiliilor popu
lare municipale și orășenești; ca efec
tuează analize sl studii, pe care Ie 
prezintă atlt județului, cit șl orașelor 
șl munldpluluL Comerțul local a 
fost", de asemenea, trecut ln sribor- 
dinea munldplulul Tg, Jiu sl a celor
lalte orașe existente pe teritoriul 
județului. Conducerea organizațiilor 
comerciale din orașele Moteu ți Tl- 
ctenl sint subordonate direct consi
liilor populare orășenești respective.

Rezultatele puteau fi Insă șl 
mai bune. De ce nu n-a întâmplat 
așa 7 O analiză temeinică si obiec
tivă a modulul ta care a fost în
țeleasă și aplicata Legea 57 — făcută 
acum, din perspectiva celor patru 
ani care au trecut de la apariție — 
demonstrează ,că intre litera .actului 
normativ șl viață s-nu Interpus etlt 
unele lipsuri ale organelor com pe- 
tonte — ezitări, discuții, lipsă de ,ex- 

■perlență 'cua. — dl’sfiunele ‘piedici' 
obiective.' Mal mult : îndrumarea 
competentă, absolut necesară, din 
partea organelor centrale ale adml-

ia.,

nlstrațlei de stat a fost cu totul insu- 
fldentă. ,

Dintre cauzele obiectiva amintim 
doar una : unele acte normativa, 
instrucțiuni — neabrogale I — conțin 
dispoziții imperativa care ciuntesc, 
frinează eau anulează ln totalitate 
paragrafe întregi din Legea 57. Un 
ordin al Ministerului Comerțului In
terior (251/59), de pildă, impune sub
ordonarea întreprinderilor comercia
le locale dlrecl consiliilor populare 
județene. De asemenea. In regula
mentul do funcționare al direcțiilor 
fianltarc o prevedere spune negru pe 
alb : „toate unitățile sanitare din 
rețeaua consiliilor populare sint or
ganizate șl funcționează ca unități 
județene șl sint direct subordonata 
direcției sanitare, care organizează, 
conduce, Îndrumă și controlează În
treaga lor activitate*. Sau : 'organele 
locale nu pot redistribui cadre de la 
județ către comune, orașe și muni
cipii — unde. în prezent volumul 
de muncă șl răspundere pentru în
deplinirea atribuțiilor acordata 
este mult mal mare docil înainte. 
Dispoziții care contravin' flagrant 
oplrlhilul Legi! 57, dispoziții asiipra 
cărora trebuie să se revină. Deocam
dată unele din ele au fost contraca
rate prin măsuri de moment. Ir. 
GorJ. de exemplu, ln baza Legii 57 
s-a trecut la redistribuirea 
municipiu a trei ingineri, 
crează In prezent direct

Județului. De nsemenea, am redis
tribuit de la județ la comune S3 de 
tehnicieni, precum șl alțl spedallșU. 
care sa ocupă de rezolvarea opera
tivă a noilor sarcini rweiuate o dată 
cu creșterea atribuțiilor organelor 
locale respective. Stat, firește, soluții 
ln care ne-am gîndll noi. singura so
luție adevărată fUnd punerea de 
acord a acestor ordine departamen
tale cu prevederile legii*.

Evident : aplicarea unei legi pre- 
i’șwne o acțiune judicioasă, chibzui
tă, un oarecare Ump. Dar nici aceas
ta, nici greutățile obiective semna
late nu pot justlflcn intlrzlerile de 
cnre dau dovadă — încă ! — unele 
organe competente, tatonările lor. 
în cel patru ani care au trecut de la 
elaborarea Legii 37 a-a acumulat 
deei’jlă experiență, s-au evidențiat o 
serie de rezultate pozitive pentru a 
se trece cu șl mal multă hoiărirc la 
aplicarea tuturor dispozițiilor privind 
organizarea șl funcționarea- consiliilor 
populare. Organele locale — comuna- 

Je,s■ orășenești.și .municipale și-au .
ezitări, discuții, lipsă de ex-’ ~ dovedii! pe deplirț comp^terifâ ta, re-, in.-™ ■

MUial DUMIFRIISCIJ 
corespondentei „Sclnteii'

______j efitre
I, care hl-

___ __________ _____ „ in eubor- 
dtnea acestuia, fiind Insă salariat! al

fi-au

După 
ultimul
chef...
într-una din serile trecute, 

după ce a dat peste cap un li
tru do rom șl 5©0 gr. da țuică, 
Matei Lupu, din comuna Curti- 
șoara (OU), a prins chef da 
scandal. în consecință, fără nici 
un motiv, sl-a alungat solia și 
col trei copt! de acasă. Do necaz, 
sau probabil de bucurie, șl-a a- 
prins apoi o lisară șl s-a așezat 
pe pat Adormind, țigara l-a 
căzut pe o saltea care a început 
să ardă. La scurt timp, din 
cauza fumului. M. L. s-a Intoxi
cat și a decedat.

ferata ta bugetul consiliilor populai 
locale, există posibilitatea să se bl 
țloneze cu deplină autonomie, dar ți 
deplini răspundere ta executarea 
lucrărilor. In bugetele comuneior, 
orașelor șl municipiului Tg. Jiu au 
fost transferate, de asemenea, mij
loacele necesare pentru plata salarii
lor corpului didactic, personalului 
din Instituțiile de cultură șl sasiWare 
subordonate, precum șl fondurile ne
cesare asigurării bazei materiale 
pentru biblioteci, case de cultură, 
muzee, casa memoriala șl cămine 
culturale.

Consiliile populare In cauză au po
sibilitatea să exercite mai bine con
trolul asupra activităților economleo- 
soclale aflate pe teritoriul

(Urmare din pag. I)

/

Un dinte
de 120 000
de ani

După ce. în urmă cu aproape 
opt decenii. s-a descoperit, la 
Domăneșli. un fildeș de mamut, 
zilele trecute, pe teritoriul jude
țului Satu Mare, a fost scoasă 
la iveală Încă o mostră paleon
tologică rară. Este vorba du un 
molar si ci te va fragmente do 
oase de mamut, descoperita de 
către Inginerii Călin Bozer si 
lancu Serghel. de la Inatltulul 
do studii 81 proiectări pentru 
Îmbunătățiri fundare Bucu
rești, In timpul unor foraje hi
drografice la pesta 15 m adlncl- 
me, oe malul Someșului. In pe
rimetrul orașului Satu Mare. 
Nervurile paralele de pe coroa
na molarului (ața-zlscle lame
le de ivoriu) indică proveniența 
acestuia de lit un mamut din 
specia etaphas primlgenlus. care 
trăia In urmă cu 125 ODO de ani 
pe aceste meleaguri.

Rubrics redacted de
Dumitru T8RCOB
ji corespondenții „Scînîeli1

rea fenomenului de poluare. La 
mijlociii lunii mal 1571. Condllul 
Național aL Apelor a informat, ln 
legătură cu problema respectivă, 
Consiliul de Miniștri, care a dispus 
Ministerului Industriei Chimice ®ă 
elaboreze un plari de măsuri In ve
derea Înlăturării poluării Dlmbovni- 
culuL1 Planul de măsuri, aprobat de 
Consiliul de Miniștri, cuprinde, prin
tre altele, următoarele obiective: 
1) Executarea de lucrări ln vederea 
alimentării cu apă potabila a unul 
număr de 11 localități riverane 
Dlmbovnlculul : 2) Elaborarea unul 
studiu privind tehnologia si execu
tarea unor Instalații do preenurare 
a apelor uzate provenite de la sec
țiile de clorură de cianurii șl Izolria- 
zodon ale Grupului Industrial de pe
trochimie din Pitești : 3) Construi
rea unul al doilea cuptor, de mare 
capacitate, ta vederea incinerării to
tale a apelor uzate provenite de la 
secția acrllonltrlL

în apUcarea acestor măsuri stabi
lite de minister s-au înregistrat însă 
tntîrzicri Inadmisibil do mari 

Discutăm cu fac- 
. tori din conduce

rea Grupului In
dustrial de petro
chimie - Pitești: 
ing. Titus Alexan- 
drescu, 

1 tehnic. 
Flore», 
șef, șl 
pcscu, 
cu problemele' do 
Investiții, Iată, pe 
scurt, concluziile 
care s-nu desprins 
dta discuția res
pectivă : ■!) întâr
zierea, cu aproape 
un an, a execută
rii lucrărilor de n- 
Umeatare cu apă 
a localităților ri
verane Dlmbovnl
culul bo datore$£ 
exclusiv Trustului’ 
de construcții In
dustriale - Argeș, 
aporțînlnd de Mi
nisterul Construc
țiilor Industriale, 
care n-a respectat 

I graficele de lu
crări. S-au accep
tat noi termene de 
execuție, față de 
cele inițiale ; ter
men final 
septembrie 
Dar, după ritmul 
ln care se 
ză la ora actuală, 
nu există garan
ția respectării nid 

1 a acestui termen.
2) Studiul privind 

tehnologia șl executarea Instalațiilor 
de preopurare a apelor uzate de la 
Becțlllo clorură de cianurii si Izotrin- 
zodon — prevăzut a fl terminat In 
semestrul ol doilea, al anului trecut
— se află încă în curs de elabo
rare sl ontolognre ; executarea in
stalațiilor nu va fi posibilă In cursul 
acestui an. 3) Construirea calul de-hl 
doilea cuptor pentru incinerarea to
tală a apelor do la secția acritonltrU
— prevăzut a fl dat ln funcțiune In 
semestrul I al acestui an — ©e află 
ln curs de desfășurare ; terminarea 
lucrărilor va fl potdbllă. după unele

„ __ _____ _ ™„,„ aprecieri nesigure, abia ta sfințitul
izotate. culese de pe teren (paguba trimestrului al Iil-kia al anului in

„Ce frumoasă, curata șl limpede era, ptaă nu de mull, apa Neaj- 
lovulul ! Ca pescar sportiv, mergeam adesea Ia Călugărcni, comună ■ 
așezată pe malurile sale, șl pesentam' în apele bogate ale acestui riu. 
Dar, de vreo doi ani și eev» încoace, Ncajlovei a devenit de nereeu- 
nosrut. Apele sale sint, in unele perioade, negre șl pline de substanțe 
chimice otrăvitoare, care distrug fauna rialul ; cind se revarsă, in loo 
să dea viață culturilor și pășunilor din jur, le plrjolesc, pur sl sim
plu, provocînd mari daune economiei naționale. .Substanțele nocive 
sini aduse in Neajlov de plriul Dimbovnlc, care se varsă in acest riu

■ in dreptul sațului Vadă Lat, In amonte de Călug&renL Cine otrăvește
apa Dlmbovnlculul ?*.

r * jgHEMca
■ 4 f J i

Rlndurlle de mal sus. adresate re
dacției de cititorul Marin Leșie din 
București, ca șl alto scrbiorl ocninu- 
llnd aceeași stare de lucruri, ne-au 
determinat că ne deplasăm oc teren, 
pentru a afla răspuns la întrebarea 
respectivă. Așadar, dne poluează aoa 
Dlmbovnlculul șl. implicit, a Neajlo- 
vulul 7

— încă din toamna anului 1®9 — 
ne relatează ing. Adrian Cords, șe
ful «ervlcluliil protecția calllfilll ape
lor din cadrul Oficiului de gospodă
rire a apelor Ilfov — organele noas
tre au constatat prezența ln apele 
Dlmbovnlculul șl Neajlovulul a unor 
mari concentrații 
do substanțe no- 
clve, care depă
șeau cu mult 11- 

prin reglementă- NOI PIESE LA
rito ln vigoare.
Factorii poiuanțl ...............
proveneau de la 
unitățile Grupu- 
lui industrial de H ‘TJȚll
petrochimic din H @ m I
Pitești, core de- H 1 g |
varsau ln plriul '4J. WilJ

1 Vvj-vmp* I at «a

Undu-se la uita soluții preconizate 
de organele noastre pentru a asigura 
cu npă do calitate zonele respective. 
Dar, după cum s-a constatat ulte
rior. vorbele n-au corespuns fapte
lor. Din cauza unor omlatunl de pro
iectare șt a unor defecțiuni de con
strucție pe retelelo diferitelor secții, 
stația de epurare, deși foarte bună, 
nu face față cerințelor șl. drept re
zultat, ajung in Dimbovnlc mori con
centrații de clanuri, sulfuri. fenoL 
precum și alte substanțe nocive pen
tru caro nu există metode de deter
minare prip analiză. Practic. BlaUa 
este suprasolicitata, atlt ca debit, cit

„DOSARUL POLUĂRII"
director

Gheorghe 
ingtaer- 

Radri I’o- 
Inginer-șef

DLmbovnlc ape 
uzate. In fața a- 
cestal situații, o- 
flclul nostru s 
avertizat perio
dic toate consi
liile populara ala 
comunelor rive
rane celor două 
cursuri de apă de 
pa raza județului 
asupra Interzice
rii folosirii In 
orice ocopurl b 
apel din aceste 
rluri, prccusn șl 
din puțurile' cu 
apă potabilă exis
tente pe o fișle 
de rite IOT da 
metri pe flecare 
mal, peai.ru a se 
prelntlmpina ca
zurile de dlsteu- 
gere a recoltelor 
șl de otrăvire a 
vietăților, tei fel 
au procedat șl 
of 1 elita do g ospo
dărire a apelor

m i
ii

Șl

I

?
ăA

j

A5OBILART' este denumirea magazinului de prezentare și deș
ire a întreprinderii f£Arta mobilei” din Capitalâ, deschis de curînd 
trada EWrâtiei nr. 47. Aici este prezentat un mobilier diversificat, 
1 solicitat. In noul magazin funcjioneazâ și o casâ de comenzi 

pentru servirea populației.
■ ■„■■I i ? r > y. ,, ‘ \ . *

lor, să

i 
țul cu amănuntul. Firesc, 
nbdlclnd ea însăși de la 
etică și de la lege, preșe
dinta nu-I mat putea vorbi 
inginerei In numele eticii 
șl legii, In numele celor
lalți cooperatori. Este Încă 
o dovadă — dacă mal era 
nevolo — câ pentru res
pectarea Integrității avutu
lui obștesc, pentru ea ln 
viața unui colectiv de mun
că sau a altuia să nu ișl facă 
loc nici un fel de manifes
tare antisocială, nlel un fel 
de încălcare a eticii șl a 
legii, pentru suprimarea 
promptă a oricăror abateri, 
înalta tImită morală, prin
cipialitatea ți obiectivita
tea trebuie să fie atribute 
cotidiene ale tuturor ce
lor ce. Intr-un fel sau al
tul, răspund de activitatea 
colectivului. Cinstea, res-

■ pectarea neabătută a prin
cipiilor noastre da muncă 
șl de viață, trăsături defi
nitorii pentru Intensa ma
joritate a colectivelor de 
muncă din Industrie, agri
cultură «au din celelalte 
sectoare de activitate sint 
— și trebuie să fie ! — 
proprii tuturor celor ce lu
crează aici ; muncitor și 

, director, cooperator, șef de 
brigadă mu președinte etc.

Dacă președinta ț!-ar fl 
notat In agenda de birou —.« .jj
ziua de 0 decembrie anul 
trecut, cu siguranță că ar 
fl scris aproximativ" asa ■ 
„Recuperare pagubă avut 
Obștesc”. Ceea ce reprezin
tă numai jumătate de ade
văr. Cealaltă, urmind ace-

una „de decizie* și alta „do 
parcelare*, flecare in va
loare de 200 tel. Vor urma 
apoi alte abuzuri : folosi
rea numelui cooperativei 
pentru cumpărarea unei 
cantități <te tablă la pre
țuri mai mid dedt cele din 
comerțul cu amănuntul, 
vlnzarca ..pe sprinceană”, 
în aceleași condiții, a al
tor cantități de tablă, cum
părarea de la C.A.P., cu 
plata In rate, ■ un» pur
cel In scopul revlnzăril lor 
cu bani gheață ți altele.

— Eu nu am știut ea 
face Victoria Ilrușcă, no 
opune fosta președintă ; 
dacă m-ar fi sesizat cine
va luam măsuri. Acu’, o 
să dea banii lnapota.

Nu știe bărbatul ce știa 
tot satul, spune proverbul ; 
Bchlmblnd termenii, teore
tic, proverbul s-ar putea 
aplica șl aid. Practic !n«'i 
lucrurile nu stau deloc așa. 
De unele din aceste fapte 
infamante președinta știa 
foarte bine. Totuși, ce anu
me a determinat-o pe Vio
rica C. să nu ta atitudine 
publică față de faptele In
ginerei. să nu te aducă In 
discuția consiliului de con
ducere al cooperativei, in 
adunarea generală 7 _ „

Răsfoim piesete dosaru- activitatea desfășurată In 
Iul penal aflat In Judecă
toria Alba Iul la : asemeni 
■Inglneral, Viorica C. s-a 
folosit șî ea de numele 
cooperativei pentru a cum
păra tablă la prețuri mal 
mid dedt cele din comer-

eați prescurtare nd-hoc, 
cunn așa : „Sustras din 
vulul obștesc*. Pentru 
In timp ce președinta 
afla la procuratură șl 
zbătea pentru recuperarea 
dtorva mii do lei de care 
C_A.P.-uI fusese frustrat 
prin Însușirea unor mate
riale din demolări, In coo
perativă &e desfășura un

Pe agenda Jor de lucru, 
In dreptul zilei de 6 de
cembrie ceilalți oameni ol 
comunei ișl pol nota Inșii 

bo cu.mlndrle : „Apărare avut 
obștesc*. Atlt» Cu aceeași 
holărfre țl cu același devo
tament de care dau dova
dă ln munca de zi cu zi, 
cooperatorii șl-tiu apărat 
roadele muncii.

ar 
a- 

cft.

™9“
r, i

din județele Ar- »™rcrTrsr-*'-T~«mm« 
geș șl Teleor
man, ale căror teritorii alnt străbătu
te pe anumite porțiuni de urm sau 
cental'.5 dintre apele amintite. în 1670 
șl 1971, după intrarea Ln funcțiune a 
unor noi unități ale Grupului Indus
trial do petrochimie din Ktesll. fe- 
nomenul s-a agravat ; ta apele res
pective s-au inreglstrot concentrații 
masive do substanțe nocive ca, de 
exemplu, cianuri, sulfuri ele. Situa
ția se menține șl anul acesta.

— Poluarea Dlmbovnlculul a 
dus șl continuă să aducă dau
ne Însemnate cooperativelor agri
cole de producție.' gospodăriilor 
Individuale, populației dta comu
nele riverane acestui ptriu șl rililuj 
Neajlov — precizează VirșU Olteana, 
Inspector general la Inspecția de 
stat a apelor din cadrul Consiliului 

. APeîor- implicațiile eco
nomice ale poluării aceatui-plriu stat 

" dintre cele mal oerloasc^ IhTntrăâfla 
zonă afectată — respectiv do tot 
cursul de aproape 100 de km al Dim- 
bovniculul și pe Încă o porțiune În
tinsă din Neajlov — apele stat total 
degradate. nepuUnd fi folosite ln nici ' 
un snop. Situația creată împiedică 
unitățile agricole șl gospodăriile In
dividuale să folosească apa pentru 
Irigarea, culturilor. In special n le
gumelor. cu toate că multe C.A.P. au 
Investit bani - pentru amenajarea de 
instalații do Irigare. Pe de altă 
?arte. prin folosirea Imprudentă 

n udat a acestor ape. ca și prin re
vărsarea lor periodică peste culturi 
șl pășuni, eo ajunge ta Împiedicarea 
creșterii plantelor sau la distrugerea 
totală a vegetației, nemalvorblnd de 
pisciculturii, pe care o afectează ta 
totalitate.

După cum am aflat de la Ing. 
Nlcolae Vrăblescu, directorul Oficiu
lui de gospodărire a apelor Argeș, 
beneficiarii Investițiilor respective 
de la Pitești au dat. de la bun În
ceput, asigurări că. după intrarea In 
funcțiune a diferitelor secții, apele 
Dlmbovnlculul nu se vor degrada, d 
ce var menține ln limitele categoriei 
a fi-a da calitate, puțind, deci, să fie 
folosite atlt pentru nevoile gospodă
rești' ale comunelor amplasate de-a 
lungul albie! plriulul. cit șl pautru 
Irigații. „Ei s-au bizuit atund — 
ne-a spus Interlocutorul — pe mo
derna stație de epurare s apelor 
uzate ce urma să fie construită In 
combinat. Scontlnd pe aceste asigu
rări. s-au dai unităților agricole (sar
cini de producție la capitolul culturi 

'Irigate — ln special la legume șl 
zarzavaturi — eu fost create ame
najări In acest aoop a.a.m.d.. renun-

® „Feriți Irigațiile, feriți animalele, feriți culturile! 
• 0 stație de epurare covîrșitâ de reziduuri, multe dlscu* 
ții, multe târâgânârl - și pagube de milioane © Legea 
gospodăririi apelor este valabila și pentru unitățile Mi* 

nisterului Industriei Chimice ?
‘

■ 30 
1072.

Iu crea-

șl ca număr de impurlficntorf. în 
pluș, asupra unor substanțe nocive 
foarte puternice, cum sint clanurile 
șl acritonltrliuL etalta nu are nici o
J^1. lulnd, deocamdată, ine- 

J----- jl DimbovnlculuL Cit
nici mfi- 
slnt pro-

a-

eficiență, ele Îl’ 
vltabfl. drumul _______
despre daune — pe caro 
car cel dta cauza cărora _______
vocale nu le contestă — ele sint 
greu de "evaluat do către „i„

1 noastre*.
Am căutat. In cursul investigat Ii

lor, «ă .stabilim dt de dt o cifră 
aproximativă a pagubelor înregis
trate anul trecut, prin poluarea gra
vă a DlmbovnicutuL lată dleva date

organele
' I ‘

“ “"•**F***’ >«2“ v-SJ 1 Ut

aduse ■ culturilor prin revărsarea a- cura.' 
pelor poluate, dt șl do diferența da 
producție pierdută prin ncirlgarea cul
turilor). în Județul Argeș : daunele 
înregistrata la C.A.P. Oarja sa ridică 
la circa 300 CM) lei ; In C.A.P. Albota
— circa 3WOWO lei,; la C.A.P. Suseni
— circa 350 090 lei ; la C.A.P.-Sio- 
bozla (de Găeștl) pesta 435 003 lei ; 
la C.A.P.-Ștefan cel Mare — 300 000 
lei. In Județul Ilfov : la C.A.P. Cor- 
tojan! — pexle 454) 0’9 lei : la C.A.P.- 
„RteArilul* dta comuna Mlrsa s-au 
pierdut 10 590 fcg varză. 2 (MM kg vi
nete. 1 OM kg arpagic : ta C.A.P. 
„înfrățirea* din aatul HulubesU s-au ■ ■ 
pierdut circa 2 300 tone fin. în 
județul Teleorman : valoarea pagu
belor Înregistrate ta numai două coo
perative agricole — ..10 Februarie* 
dtn comuna Gratia $1 „Unirea" din 
Prea jba — depășesc suma de 2 330 0H0 
lei ș.a.m.d. La acestea se adaugă 
daunele pricinuite gospodăriilor in
dividuale din comunele riverane.

Dar anul acesta cite alte dauna 
ee vor mol înregistra, da cita 
produse vor fl lipsite pletele orașe
lor din zonele respective ? Sl ce mă
suri ®e preconizează pentru evitarea 
pagubelor 7 La această din urmă în
trebare ne răspunde Ing. Mllial 14- 
zăreseu, șeful serviciului de coordo
nare (I acțiunilor de protecție a ca- 
Jltățll apelor, din cadrul Direcției 
generale da gospodărire a apelor a 
C.N.A.

— Serioasele Implicații' economice 
ale poluării Dlmbovnlculul au deter
minat organele noastre eă întreprin
dă o serie de acțiuni pentru înlătura
rea cauzelor care provoacă degrada
rea apelor respective. Astfel, uu 
fost purtate numeroase discuții cu 
factorii responsabili ’ din cadrul 
Grupului Industrial de potrochlmle- 
Plteștl șl din Ministerul Industriei 
Chimice, ln vederea găsirii soluțiilor 
celor mai. potrivite pentru înlătura-

— Cind vor fi totuși bune apele 
Dlmbovnlculul șl parțial ale Neajlo- 
vului măcar pentru irigații 7 &>|

— Cu unele rezerve, ce “poate afir
ma că, după aplicarea tuturor mă
surilor preconizate, apa va fi foarte 
bună în acest eeop —• ne spune. In 
concluzie. directorul tehnic «1 
grupului Industrial din PlteștL Spun 
„cu unele rezerve"; deoarece, o 
dată cu dezvoltarea. In etapa n două, 
a combinatului, nu slot excluse sur
prizele. respectiv apariția altor lm- 
purltlcatorl cau fenomenul de po
luare accidentală.

Cum poate fl apreciat răspunsul 
de mal eus 7 Legea privind aospo^ 
dărirea apelor In Republica Socialis
tă România, adoptată recent de Mo-- 
rea Adunare Națională, stabilește 
sarcini precise pentru toate mintalei- 
rele șl celelalte organe centrale ri 
locale, pentru toate unitățile econo
mice. In privința protejării apelor 
Împotriva poluării. In acest sensl 
toate unitățile «u obligația necondi
ționata de a oHlgura epurarea efi
cientă a apator uzate pe care le eva^ 
cuează. de o nu deversa în riurl 
cu un conținut de substanțe nocive 
co depășește limitele stabilite de 
normativele In vigoare. Legea inter
zice. do asemenea, darea In exploa
tare de noi unități ssu extinderea 
unităților existente care nu au asi
gurata stații șl instalații de epurare 
șl care, prin activitatea tor. pot con
siliul surse de poluare a apelor.

Mal este necesar do întrebat dacă 
legile sini obligatorii pentru Minis
terul Industriei Chimico al unitățile 
subordonata 7

Alexandru STHOB

lultana Fostoc.
deloc ușor; s-ar fi putut să 
greșim, să lovim pe nedrept 
in niște oameni nevlnovațl, 
In onoarea lor... Mai ales 
d nu ara zl in care, cu un 
prilej sau altul, fie Ingine
ra, fie președinta să nu ne 
vorbească despre necesita
tea întăririi șl apărării pro
prietății cooperativei noas-

— După ce ou aflat fap
tele petrecute la noi, unii 
s-au Întrebat: dacă ingi
nera șl președinta aveau a- 
pucăturtle 00 care le aveau, 
cum a obținut totuși coo
perativa rezultatele bune 
din anii trecuțl 7 — ne-a 
spus tovarășul Ioan Mau, 
primarul comuneL Răspun
sul este simplu : coopera-

UNDE ÎNCEPE PĂRTtNKEÂ î

Gheorghe Radu, brlaad 
Maria Popa și alțlL Un om, 
cițlvn oameni pot Influen
ta, e drept, mersul trebu
rilor ; holâriloare este Insă 
activitatea tuturor celor
lalți. Dacă nu se face pri
măvară cu o singură floa
re, nici iarnă nu ac Iaca 
cu un olngur fulg do zăpa
dă, șl acela murdar...

— In 19OT a Intrat In 
cooperativă ; In 19M a fost 
aleasă brigadieră; In 1M7, 
Ereședință — Ișl amintește 

ătrlnul Gheorghe Stoica 
— „taica*, cum li spun, 
simplu, sătenii —■ drumul 
parcurs de Viorica Coza. 
Am ales-o reprezentanta 
noastră în organele comu
nale, județene.

„Taica* se oprește o cli
pă. ml hait. Pjofităm de o- 
cazle șl-1 jx>vest!m Intlm- 
plarea de la începutul a- 
costor rinduri. Continuă să 
tacă. într-un Urziu opwre :

— Vedeți, de (rică, un 
om se poate abține de la 
rele o zl, două, un nn, mal 
muIțL Dacă locul fricii nu-l 
la conștiința, lnlr-o zi toi 
face una boacănă. De aceea, 
noi nunem mare preț pe 
convingerea oamenilor, pe 
conștiința lor. Nu ni me
reu ta jur un ian de po
rumb de al cărui foșnet să 
te sperii, șl nici nu e ne
voie de așa ceva ; „Lanul 
de porumb* trebuie 6ă foș
nească In proprii’.- 
glndurl, In credința 
pentru binele comun™

Cinstea, intransigența, 
fermitatea stat indivizibile;

tolerțnd necinstea, nu poți 
râmfno tu însuți cinstit; ' • .. . dl^râmîne tu însuți 
cocoloșind abuzurile 
munca altora nu po’,1 ră 
mine intransigent față d< 
propria ta activitate ; 
vedlnd slăbiciune (ață 
alții nu poți rămlnc 
față de tine însuți 
vorbind, partid] 
ședinței la fu 
ceput nu din momentul 
primirii griului, ci din 
momentul tolerării acte
lor necinstite ale Ingine
rei. în loc să lupte pentru 
apărarea proprietății coo
perativei, pentru apărarea 
principiilor noastre de 
muncă șl de viață, să Izo
leze pe cel necinstiți de 
restul colectivului — acți
une In care ar fl avut în
treg sprijinul comuniștilor, 
al tuturor oamenilor cin
stiți din comună — le-a 
trecut cu vederea actele 
frauduloase. lzojlndu-®e “a 
Însăși de colectiv. Treptat, 
părtinirea s-a transformat 
In abuz, abuzul In cirdățle.

Slut fapte relatate șl con
damnate do comuniștii din 
cooperativă, de adunarea 
generală a membrilor coo- 
.peratori. SInt fapte msup.ra 
cărora Instanța de judeca
tă ți-a spus cuvintul, apll- 
dnd autorilor pedepsele ce 
U 6e cuvin. SInt fapte care 
demonstrează o dată În Plus 
necesitatea respectării nea
bătute a imperativelor 
muncii de conducere : prin
cipialitate, , Intransigență, 
înaltă ținută morală.

de 
do- 
de 

iți rămine ferm 
_ :__ Etic

1pares prc- 
furt a ln-

ț

SFIRȘEȘTE CINSTEA
mare*, din 

ea, președinta, 
avea să se înfrupte. Profl- 
Und de faptul că unitatea 
aven de predat 2 330 kg de 
griu la baza de recepție din 
Slnllmbru, inginera Victo
ria Hrușcă, magazinerul La- 
dlstau Kozmn, valorlflcato- 
rul Varilc Nlcoară șl șofe
rul Radu PeLru au organi
zat sustragerea a 5 482 kg 
griu, dta 
fiecare Ir

n care șl-a însușit 
In Jur do 1 GOT ta; 

șl au făcut ți președintei 
parte. .Parte pe care aceas
ta a acceptal-o cu senină
tate. ca un lătaultor de 
rlnd.

„Nu ne venea să ne cre
dem ochilor*; ,,Aș.a ceva nu 
se poale, ml-am zis; Ingi
nera șt președinta coopera
tivei să ture 7 l* : „Poale, 
lotuși, nu-l adevărat* — 
Așa iți încep declarațiile 
mai toți cel caro au luat 
parte la 'descoperirea sus-, 
tragerii ți demascarea In
fractorilor.

-- Cum să-țl închipui că 
oameni! po care i-nm ales 
să conducă treburile ob-
țteștl, să ne reprezinte In
teresele. vlră la un mo
ment dat, hoțește, mina fn 
hambarul comun 7 ! ne spu- 

coopcratoarecea țăranca

despre răspunderoa tîvn nu se reduce la
om, doi, mu chiar cinci 

, necinstiți, cum este cazul 
de față. Nici măcar condu
cerea cooperativei nu se 
reduce la cîțlva oameni. 
Cooperativa înseamnă în
treaga masă a cooperatori
lor, iar conducerea coope
rativei înseamnă consiliul 
de conducere al cooperati
vei. Șl rezultatele bune ob
ținute se datoresc tuturor 
cooperatorilor. consiliului 
de conducere al cooperatl- 

reprezentat cu cinste 
trlmonlului obștesc ri-au d® comuniști ca mulgătorul 
putut să indusă in eroare... Opriță Frimu, brigadierul

tre, despre , 1 .—— —
care no revine fiecăruia 
dintre noi In această trea
bă. Ce să crezi : vorbele 
despre apărarea avutului 
obstesc sau faptele care In
dicau vătămarea .acestuia ?! 
Pentru citeva tone do griu 
care trebuiau duse la bază 
s-au scos din magazie peste, 
2(M de sac! a die 50—59 kg 
flecare...

în cele din u-mă, coope
ratorii au făcut ceea ce tre
buia : au sesizat organele 
in drept. Vorbele frumoase, 
frazele despre apărarea.pa-

ulo ca fos- 
irille tale 

ta

©

peai.ru
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ingineri,

UZINA DE UTILAJ PETROLIER
fi

DIN TÎRGOVIȘTE

modificarea

Comuhlșllî din secția turnatorie, Intre 
lari de la UZINA DE UTILAJ PETRO:

Vasllo MUIA! 
Constantin SOCI

economisite"

JH zi pe

Uzina de utilaj peirolier din Tîraoviște : Utilajele produsa 
aici au cules unanime aprecieri favorabile peste hotare. 
Preocupat de consolidarea renumelui cucerit, colectivul 
acestei întreprinderi depune importante eforturi pentru 
înnoirea și diversifica rea permanenta a producției, pentru 
ridicarea In continuare a parametrilor tohnico-funcjionali 

ai produselor fabricate în uzir.â.

® De la o zi, la mai multe zile de lucru pe trimestru cu 

materiale economisite ® Accentul pe gospodărirea me
talelor scumpe, a oțelurilor speciale • Unitățile Indus-

Nnmal din materiale economisite ei lucrează douA zile pe 
trimestru.

Am-cunoscut, in secția montaj, pa ' comuntau.il Vtorel 
Stoica, trasator In sectorul de debitare, unul din fruntașii 
secției.
i— Co reprezintă pentru sectorul dv „Să lucrăm o zl pe 

trimestru cu materiale economisite te',, ......
— O>preclzare : nu una, cl două zile pe trimestru lucrăm 

eu materiale economisite. După calculări și reevaluări, am 
dublat cifra'inițială. Toate deșcurile do tablă Io 'folosim la 
confecționarea unor repere do dimensiuni mol mici. La 
construirea automacaralei da 5 tone, prin 
platformei rotitoare, economisim intr-un an zeci de tone de 
otel. ■

Prin, aoasto măsuri, secția montaj economisește anual a- 
proapc 200 tone metal.

Secția racorduri speciale. „Oțelul special pentru calibre, au 
zis comuniștii de aici, înseamnă Import, deci valută". Au redus 
consumul pontru confecționarea acestora. Cum 7 Prin recon- 
diționarea șl transformarea collbrotor mari, uzate, in alte ca
libre de dimensiuni mal mici. Aceasta Înseamnă o economie 
anuală de 420 000 lei Șl colectivul seelie! racorduri' spectate 
lucrează două zile po trimestru cu materiale economisite.!

•Pe cinci luni, economiile înregistrate de colectivul uzinei 
se ridică Ia peste 3,5 milioane Ici. Mai bine do 70 la «aitft 
din economii Mnt realizata pe seima"* rcduccrlL’cbngumulur 
do metal șl I materiale siderurgice, a consumului de energie 
electrică șl scule. '-/fi-tete/tete .j

Inițiativa a fost preluată de colectivele uzinelor mecanice 
din Moroni și Mija, de petroliștii din județ. Dlnlr-un .calcul 
prezumtiv, făcut de către comisia economică a comitetului 
Județean de partid, rezultă că. pinâ Ia sfirșiiul anului, unită
țile economice alo județului Dîmbovița. Iu crinii o zl pe trimes
tru cu materiale economisite, vor realiza economii în valoare 
do peste 42 milioane lei.

DIN TIRGO- 
VIȘTE au hbtărit, recent, să reducă consumul de metal In 
acest an cu 100 de tone. Mii dc muncitori, tehnicieni șl in
gineri, in frunte cu comuniștii, au declarat „război" risipei 
de materii prime șl materiale, cheltuielilor neeconomlcoasc. 
La Uzina de utilaj petrolier din TirgovLște a luat naștere 
inlțlaiiva : „Să lucrăm o zi pe trimestru cu materiale eco
nomisite".

Ne aflăm In secția'turnătorie. Se efectuează turnarea 
unei1 serii de vane, In greutate ele 4 tone.

— Această șarjă, la car© consumăm mult nichel, ne spune 
oțetarul- Vaslle Sa'ta. o realizăm In întregime din metal 
economisit.

S-a aplicat o soluție simplă, dar eficientă : masoJotele ț! 
șpanul brichetat, cu .conținut dc 'nichel, sini vopsite cu var 
șl așezate Intr-un depozit «peclal pentru n fi folosite ta 
elaborarea oțelurilor speciale. In numai două luni de zile 
s-au recuperat, pe această cale, 5 406 kg nichel, cantitate cu 
care se poate lucra Ump de 45 de zile la elaborarea a 180 
de șarje.

Comuniștii din turnătorie nu hotărit ca Întreaga cantitate 
de șpan rezultată din secțiile prelucrătoare să fio folosită 
In uzină. In loe de 150 kg de șpan, cit se utiliza înainte 
pentru obținerea unei tone de oțel lichid, cantitatea a 
crescut, în prezent, la 450 kg, dlmlnulnd celelalte’ compo
nente. So înlocuiește căptușeala : căldărilor de turnare. Co- 
munlBtul Dumltou Dumitru propune înlocuirea șa motel, un 
produs scump, cu un amestec pe bază de nisip proaspăt șl 
fiîllrat de oodLiu Întărit cu bioxid do carbon. Propunerea Iț! 
dovedește eficiența : căptușeala căldării rezistă la peste 15 
turnări. In plus ee realizează o economie anuală de 230 0450 
lei. Se aplică noi procedee tehnologice pentru reducerea 
perioadei de elaborare a șarjei prin folosirea, la topire, a 
oxigenului, Consumul de energie electrică pe tona de oțel 
turnat se reduce astfel cu peste 110 kWh. Economiile reali
zate pe primele 5 luni de oțelarl se ridică Ia 1203 0®0 Jel.

“ : : .//... ’ • '!■"i, •' ■' ■1 / . ' ' / "■ '■ 'J >
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® 26 milioane lei economii din reducerea normelor de
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consum © Lemnul alte materiale sînt cîntărite ca la far* 
mede ® Sînt închise toate „canalele" care ar putea pro

voca pierderi

//

, După dteva ziie de reparații șl revizii. COMBINATUL 
DE CELULOZA ȘI IIÎIlTIi: DIN DEJ produce din nou cu 
întreaga sa capacitate. Mecanicii, lăcătușii, electricienii, cei
lalți specialiști au lucrat cu maximă intensitate șl atenție Ia 
verificarea șl repararea — unde a fost cazul —a instalați
ilor, pentru a ae evita surprizele „căderilor" neprevăzute. 
Acum cate rindul operatorilor chlmLșll șl al celorlalți mun
citori șl specialiști dLn exploatare ; scopul este clar : reali
zarea piuă la Conferința Națională a partidului a unei 
producții suplimentare de 4 milioane Iei, din care circa 
jumătate cu materii prime și materialo economisite.

Angajamentul chlmLștîJor din Dej are o deosebită impor
tanță economică, Intruelt la acest combinat paste 70 la sută 
din cheltuielile de producție lo formează materiile prime. 
matertaleSe, consumurile de apă, energie, abur. Eforturile 
vizează nu’numai realizarea cincinalului înainte de termen, 
dar șl; cu cheltuieli materiale minime. ' Pe upnoul de o- 

p.țKja^;au'.âpărut nunta: npl dșVirirhtașl,'ce ac dtsiipg Iii ă-” 
coastă acțiune, printre care comuniștii Vaslle Coetin de la 
spălarea celulozei, Romulua Clceu do la albirea celulozei, 
loan Borza n de la preparare agențl dc 'nălbiră și mulțl 
alții, mereu cu ochii ațintiți asupra diagramelor din fața 
agregatelor, pentru’a sesiza orice modificări care ar afecta , 
consumurile.

La Combinatul de lilrtta șl celuloză din Dej a-a acumu-

a.-,7țvtt'/'-.' i' jf? •: ntiț ia ‘î.l::? .jifi/i.’.fi)’■

lat o experiență valoroasă privind reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, ca urmare a diminuării «mimuri- 
lor. Ci tava cifre sini elocvente în aceșt cens. Față de anul 
10S7, cînd combinatul a atins capacitățile de producție pro- ‘ 
iectalc, tona de celuloză re obține In prezent Ia un preț 
mal mic cu 440 Ici,’iar cea de hlrtJe cu 388 do lei. Ca ur
mare, economiile (ivind ca sursă reducerea consumurilor 
față <Jb amil de bază) an atins valoarea dc peste 23 milioane 
lei. în prezent, o tonă de celuloză incorporează cil 0,30 
ntetrl cubi lemn mal puțin, consumurile de săruri codice 
sint mal mic! cu 9 kg pe,tona de celuloză, cete de dor cu 
16 kg. Iar cele .de material flbros. la fabricarea hlrtlel, cu 
60 kg 3-11- Consumurile de energie electrică, abur, apă au 
foist do asemenea mult diminuate. Toate aceste rezultate

UZINA DE MECANICĂ FINA DIN SINAIA:
i

,Producții maxime

® Comparativ cu anul 1966, în anul 1971 producea pe 
metru pătrat a crescut de peste două ori ® în acest an se 
va realiza, fața de 1971, încă un spor de producție de 
3 100 lei @ Pentru anul viitor este prevăzută o creștere 

de producție de 3 700 lei pe metru pătrat uzinal

domeniul flnanctar-

■; • ■ -x. . ■ -.
Zilele eccstea am vizitai din nou UZINA DE MECA

NICA FINA DIN SINAIA, l-am găsit pe oameni — ingi
neri, maiștri; tehnologi — adine preocup" ’ soluționarea 
aceleiași probleme pe care o cunosc de ■ valorificarea 
ta maximum a spațiilor uzinale.

— iarăși spațiile ?
— Da, ne-a răspuns inginerul șef, Mihai Slmlonescu, A-

ceațta este, la noi. o chestiune fundamentală. Pentru a ne 
realiza angajamentele sporite asumate in întrecere, trebuie eă 
no ocupăm de spații, să le mal „dilatăm", dacă se poate spună 
■?a: _ . tete

Dln această uzină a pornit, cu ani In urmă, 6 Inlțtatlvă care 
este tot atlt de actuală ca și azi : „Pe flecara metru pătraț- 
uzlnai, o producție cit moi maro". Inginerii, proicctanțll, 
maiștrii, muncitorii s-au angajat direct ca pe spațiile 
uzinale construite să. obțină o producție sporită, in 
special pe.. scama creșterii productivității muncii. Au 
studiat ți resludlat așezarea mașinilor, fluxurile tehno
logice, spațiile de depozitaro a materiilor prime ți mate
rialelor, «suprafețele ocupate dc birouri șl magazii. Rezul- 
talele ? în cincinalul trecut, producția globală pe me
tru pătrat uzinal a cunoscut un .«alt eu adevărat spec
taculos : de ta 10 955 Ie! In IM6, se ajunge ta 19 100 leii Mal 
bine de 8 000 lei creștere de producție. în 1971 ss atinge 
cifra de 23 400 Iei.

— Creșterile dnt, Intr-adevăr, mari, ne relata tovarășul 
Aurel Boghlcl, directorul uzinei. Ele se datorase aplicării 
complexului unificat de măsuri pentru sporirea productivi
tății muncii pe spațiul construit Nu ne-am oprit — ați vă
zut doar in secții — numai la amplasarea mal judicioasă a 
mașinilor și agregatelor, cl am trecui la aprovizionarea ju

prețioase, chiar cu riscul supărării unor furnizori ;‘totodată., 
re acționează prompt In vederea reducerii gramajului bir
lici, prin creșterea ponderii celulozei eu fibră scurtă ș.a. 
Măsuri severe 8-au luat' pentru diminuarea consumurilor 
de săruri sodice, de ageriți dc Inălblre, de abur, do apă, 
energie. Au fost închise, cum se zice, toate „canalele" care 
»r. putea provoca risipă.

Lateral cri mat important este faptul că la Combinatul de 
ceiuloză șl hlrtie din Dej ee țintește mult mal departe pe 
lir>J“ reducerii cheltuielilor materiale de producție. Cuvlntul 
ti? .xline : „Consumuri specifice ta nivelul celor mal «•■căzut® 
ne plan mondial I“, la început rostit cu timiditate, acum Îm
bărbătează întregul colectiv. j

— In momentul ci© față, ne opunea tovarășul Vaslle BI-
Btrțt rodul aplicării multor măsuri dc perfecționare șl mo- dian. inginer șef al combinatului, ne comparăm la consu-
demlzar'e a; utilajelor, de îmbunătățire a procaseîor tehno- mul de lemn, clor, sodă caustică, acid clorhldric, po tona de

■te logicei al, unul .,neîntrerupt proces de căutări croitoare, de . celuloză, cu Întreprinderi similare din 8uedla^*^laad* șl
^rUcjijâț'e en^fttaijâ jââ njîlncă a întregului-colectiv. •' dln’aJtej țări ■ cu tradiție lîn aceasta ramură. Malteavem do

Desigur* consumurile''planificate pentru acea»., Mnlțlmi^c'?’’ 
mal «teăzuta față de anul de bază : .’dar și acestea au fost 
diminuate. Iar valoarea economiilor realizata pe cele 5 luni - — - —----- - -----------------------  —_
din acest ah, că urmare a reducerii cheltuielilor materiale, terlale si colectivul nostru este hotărit să acționeze energie in
ce ridic» la. posta 1,6 mfltoane Ud Consumul'de lemn, de *«»l sens, potrivit intereselor economiei naționale,
pildă, este urmărit In aceste zile po întregul flux de fa- , AlffStandril MUREȘAN
brlcațio. El este măsurat și dntăril. ose:nenea melă'dor corespondentul „Scînloii*

,1

dicioasă, ritmică a locurilor muncă, la un vast program 
de modernizare a mașinilor randament mnl alab și la 
Înlocuirea altora cu agregate de mare randnmcn!. Poate 
aceasta eato cea maî mare calitate a acțiunii noastre . »i

Uzina de mecanică finâ din Sinaia i Modernizarea pro
cesului tehnologic la lecjia de piese de schimb prin insta
larea a douâ mașini cu 20 do posturi deservite de un sin
gur om a determinat sporirea do 5 ori a produciivitâ|ii 

muncii ți economisirea o 150 mp do spațiu uzinal.
■" ■ .h : ' ' V - ■ te tete

i fum

miinc't ’pentru reducerea,. In-continuarea a consumurilor do 
săruri sodice si material flbros. Experiența ne-a demonstrat 
ei dispunem de mari rezerve de reducere a cheltuielilor ma-

y

■ reunit, a consolidat toate «forturile pentru o producti
vitate a muncii Înaltă.

— După cum am observat, vă tifla ți mereu In miezul 
acțiunii. I-am văzut pe oameni din nou calcullnd. Ați râ- 
evaiuat rezervele acestui an ?

— Evident. Dc Ia Începutul anului șl pînă In luna mal 
producția globală a mai crescut, față de anul trecut, cu 
încă 2 209 Iei pe metru pătrat. Dar chiar șl cu 
aceste suocesc nu putem fi mulțumiți. Acum, In 
acesle zile „fierbinți" do mare Întrecere, ne-am reevaluai 
angajamentul.

— Cu cil anume 1
— Angajamentul anual Inițial stabilea o producție peste 

plan In valoare de 10 milioane lei. Vom da 13 milioane lei. 
Pentru aceasta este nevoie să ridicăm n .■ontenit ronda- 
mental mașinilor și producția pe metru pătrat construit. 
Au început iar căutările, reconsiderările. Din calculele ba
rate pe rezerve certe s-a desprins că noi putem încărca me
trul pătrat uzinal existent cu o producție de elrra 509 de 
lei In plus. Ia. anul, ne fiecare metru pătrat uzinal vom 
scoate o producție glo! lă de 30 090 lei. Ga să reușim tj- 
ceastfi performanță vom acționa pe trei direcții importan
te : reulliarea masivă a secțiilor de bază cu agregate șl 
mașini de înaltă producllvilale construite prin autodotară f < 
utilizarea Intensivă a mijloacelor tehnlee Instalate ; folo
sirea extensivă a capacităților dc producție prin generali
zarea schimburilor n șl III.

<fl?e4.nira comI|el|(!a bnnel gospodăriri a spațiului uzi
nal ? Cine- răspunde inițiativei uzinei din Sinaia ?

Cons Lanț in CAPIlARîJ
- corespondenta! „Sclnleii*
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După cum se știe. In cadrul măsu- crează
rllor do perfecționare a conducerii; contabil,
organizării șl planificării economiei Consecințele aplicării Legii privind 
naționale, stabilita do Conferința Na- gospodărirea mijloacelor materiale șl 

bănești, organizarea și funcționarea 
controlului financiar, atlt pe plan 
central, eît șl Ia nivelul organizațiilor 
socialiste slot pozitive, ele fiind re
flectate — intre altele — de rezulta
tele economice ș! financiare înregis
trate in anul 1071, precum și In pri
mul trimestru din aejsl an. De pildă, 
In primul trimestru al acestui an, 
prin economisirea unor importanta 
valori materiale șl bănești, sporirea 
producției marfă vindută șl Încasată 
s-au obținut beneficii cu 11,3 la sută 
mal mari dcclt cele planificate de că
tre Ministerul Industriei Construcți
ilor de Mașini, cu 8 la sulă la Mi
nisterul Minelor, Petrolului șl Geolo
giei. cu 7 la sută la .Ministerul In
dustrie! Metalurgice. In același timp, 
nu crescut rolul șl exigenta con
trolului financiar In eeonsmle.

Prin exercitarea cu răspundere a 
controlului financiar preventiv, cele 
118 servicii sau birouri specializate, 
care au funcționat în anul 1971. în
deosebi In mari întreprinderi din 
subordlnea ministerelor Industriei 
construcțiilor de mașini, Industriei 
chimice șl Industriei ușoare, au pre- 
Intîmplnat efectuarea unor aprovizio
nări peste necesar, cheltuieli nelcgale, 
neeconomlcoase și alte utilizări Ine
ficiente ale fondurilor, a căror valoa
re se ridică la peste 2,7 miliarde lei. 
Un rezultat deosebit de Important al 
activității acestor compartimente l-a 
constllult prevenirea unor Importuri 
de materiale ce nu re Justificau, ori 
care ar fi dus la cheltuirea nerațio
nală a unor fonduri valutare. Fon
durile „salvate" astfel de controlul 
preventiv însumează la M.I.C.M. pes
te 25 milioane lei. la M.I-Ch. — peste 
1G milioane Iei, la M.I.M. — aproape 
5 . milioane ltd. Merita remarcate și

naționale, stabilita do Conferința Na
țională și Congresul al X-Iea al • 
P.C.R.. o deosebită atenție a fost a- 
cordată șl sa acordă. In continuare, 
Îmbunătățirii organizării și funcțio
nării controlului financiar, gospoilă- 

iljloa celorrlril cit mai eficiente a m! 
.materialo și băneștL în acest scop a 
fost adoptată do Marea Adunare Na
țională Legea nr. 5, din iulie 1970, 
da natură să determine sporirea grijii 
față do avutul obștesc, prevenirea șl, 
Înlăturarea unei serii de neajunsuri 
existente in gestiunea economică a 
unor întreprinderi. Prevederile aces
tei legi reflectă principiul potrivit 
căruia cel ce conduc treburile între
prinderii trebuie să șl răspundă de 
patrimoniul încredințat, lor rovenln- 
du-le in primul rind datoria de a 
organiza un control corespunzător 
care să Ie asigure cunoașterea, în 
orice moment, a întregii activități e- 
conomlce din unitatea respectivă.

Eficiența aplicării noii legi nu poa
te fi apreciata In mml izolat, el, tre
buie coroborată cu efectele altor acte 
normative emlso In ultimii ani, caro 
au asigurat un cadru oarespunzător 
pentru întărirea ordinii șl răspunde
rii In administrarea patrimoniului, 
In folosirea eu eficiență a bunului 
public. Dar prevederile nici unei 
legi nu acționează do la sine, totul 
depinde do modul In care ele slht 
înțelese șl aplicate. Ca atare. Ime
diat după aprobarea Legii nr. 5 s-ou 
întreprins o scrie do acțiuni pentru 
aplicarea prevederilor acesteia, vl- 
zlndu-se, In mod deaseblt. organi
zarea mal bună, orientarea mnl 
fermă și creșterea eficienței con
trolului, Instruirea cadrelor care lu-

Inițiativele valoroase dcelaușalc tn 
multe întreprinderi în lupta împotri
va risipei de orlee feL preocupările 
ți strădaniile oamenilor muncii pen
tru folosirea economicoasă șl cu efi
ciență sporită a mijloacelor materiale 
șl bănești, pentru găsirea soluțiilor 
menite să asigure obținerea de re
zultai© superioare cu un consum mal 
redus de valori materiale șl forță do 
muncă. în unitățile economice joacă

cătro conducerile unor organi
zații eoclaltete, a tuturor prove-. 
derllor Legii nr. 5/1970 șl,a altor acte 
normative. Prin volumul și frecvența 
abaterilor rețin atenția — și impun. 
In continuare, 'aplicarea de măsuri 
energice ta toate nivelurile — unele 
aspecte legato dc recepția materiilor 
primo șl a materialelor, a bunurilor, 
care In dealul de date cazuri se face 
formol. Iar alteori deloc; operațlu-

a
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Este razul plăților nelcgale de drep
turi dc personal, destul do frecvente 
In unele unități. Do pildă, din con
trolul efectuat la 20 de Întreprinderi 

—-.tetei industriala din sub
ordine® M.I.U., M.M.P.G.,
M.E.F.M.C., s-au constatat și situații 
In care dalele raportate osupra înde
plinirii indicatorilor de plan, cu stau 

_ Iffîl organele do la’ baza determinării volumului fon-
control financiar au ideatlficat noin- dulu! de salarii, nu exprimau tot

deauna realitatea. în unitățile cuh- 
ecekzsbesech trolato s-a utilizat Intr-un tri

mestru un fond de salarii mai marc 
docil cel admisibil cu 4,1 milioane do 

• ,, lei. Mră ca pentru depășirile necores- 
punzfitoare să se fi obținui aorobărlle 

ra M ța legale. Tlnlnd seama de toate aceste
neajunsuri, de faptul că activitatea 
desfășurată de unele organe cu atri
buții de control financiar o Ineă de
ficitară, Ministerul Finanțelor a 
luat măsurile cuvenite. In 1671, •• 
bunăoară, au fost înlocuite din 
funcție 22 de cadre da control 
din unități ale M.A.I.A.A.. M.E.F.M.C.. 
M.I.U., M.E.E. ș.a.

Trebuie sâ combatem cu fermitate 
acele concepții greșlle in ce privește 
atitudinea față de activitatea de con
trol financiar. Unii conducători da 
unități consideră că numai organele 
dlh afară au datoria să intervină, săN 
verifice șl să pună ordine in propriile 7 cea,( 

'I este 
aceea efectuată de executant însuși, 
pe măsura desfășurării activității e- 
conomlce. Asemenea conducători nu 
se îngrijesc să aplice Ih unitățile lor ■ 
metode avansate de autocontrol șl 
să întărească controlul Ierarhic ope- 
ratlv-curenl al cadrelor cu funcții de 
răspundere din întreprinderea respec
tivă.

------ ...—Pentru a asigura apărarea și Intă- 
spelallșle nu rlrofi avuției societății, se impune. In 

același timp, sporirea eflcacllațil con
trolului exercitat de organele de stat

nanlelor. Împreună cu organele da 
control din cooperație si cele ale 'mi
liției. In 18 unități ale CENTROCOOP 
șl 4 unități alo UCECOM, In care 
erau menținuți in funcție 41 geslior și centrale 
nari cu antecedente penale. Evidența .......................
contabilă șl cea tchnle-opcratlvă, in 
unele unliatl. esle organizata ' s! ,coh-„________ „.
dirsă In condiții necoreșpuazătoare.'Nu plinirii lndlcâtorflor de plan. 
ln'Jmplător, in anul 1971 organele de la’baza determinării volunîu

MARGINEA LEGII PRIVIND GOSPODĂRIREA MIJLOACELOR MATERIALE Șl BĂNEȘTI, 
ORGANIZAREA Șl FUNCȚIONAREA CONTROLULUI FINANCIAR
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ORGANIZAREA
lor întreprinderi șl nu înțeleg că 
mal eficientă formă de control

un rol toi mal puternic opinia dc 
masă a co'.țctlvelor Împotriva acelo
ra care, prin actele lor. lezează pa
trimoniul socialist, educ prejudicii 
avuției naționale.

Dacă gradul de disciplină tn «cti- 
vltatea economică se află Intr-o con
tinuă creștere, tot atlt do adevărat 
este că tn administrarea patrimoniu
lui unor întreprinderi so manifestă 
încă o «erle de neajunsuri datorate 
tocmai neapUcăril întocmai, do

alic de Inventariere periodică 
uncie unități nu sa desfășoară In 
mod corespunzător, comisiile ne- 
fllnd înșiruite, bunurile neflihd in
ventariate faptic, cl toi după scripte. 
De asemenea, In aplicarea reglementă
rilor cu privire ta angajarea gestio
narilor, unele unități tșl mai permit 
să se abată do la spiritul și Ulcra 
actelor normative. Asemenea nereguli 
au fost constatate, bunăov s de orga
nele do control ale Mi-
ts ■ . /te: . a ■

In roglstrarea 
materialo șl 
lipane lot:. ' 

în linele unități 
dă întreaga s' 
melor de consum, 
Mu uirogisircurâ , d 
lor de fabricație.

ll nor plusuri de valori 
bănești de perie 500 ml-

-.ului Ki

____ 1 nu se icor- 
atențlo respectării nor- 

dln caro cauză 
•e înregistrează depășiri ale costuri
lor de fabricație.

Nu de puține ori, mijloacele bănești 
de caro dispun unitățile țoclnllrie nu 
lini folosite potrivit dispozițiilor Ie—, 
gale, nu slut utilizate economicos.

asupra activității unltălUor socialiste. 
Ar fi bine ca controlul preventiv s3 
so exercite și asupra principalelor 
operațiuni tehnice și economice, nu 
numaj asupra celor financiare ; con
trolul opcratlv-eurcnt obligatoriu ni 
cadrelor de conducere să se extindă, 
asupra tuturor acilvitațilir .și nu nu
mai ]a cele legate direct de gospo
dărirea mijloacelor materiale și bl- 
neșll. Cit privește coordonarea acti
vităților de control tehnic, economic 
și financiar, evitarea paralelismelor 
șl suprapunerilor ce mal există, aces
tea s-ar putea realiza In primul rinei 

C00|donare Internă. In cadrul 
fiecărui sistem organizatoric șl, apoi, 
Prin corelarea acțiunilor diferitelor 
organisme de control. Instituirea unul 
sistem de colaborare, a unor contacte 
directe intre acestea. Ar trebui, de 
asemenea, generalizau metoda orga
nizării unor controale complexe, pi 
baza constituirii de brigăzi In care să 
parficlpe cadre de control tehnic, 
economic șl financiar.

Pornind de ta Indicațiile conducerii 
de jwirlld șl de stal referitoare la con
trol, formulate de tovarășul Nicatae 
Ceaușescu In Expunerea rost Hă ta 
deschiderea colocviului privind pro
blemele științei conducerii societății, 
inteeaga activitate de control va fi 
orientală spre cunoașterea modulul 
de aplicare a lefilor și hotărirUor de 
parlld șl do stat. In toate domeniile 
de activitate, spro urmărirea Îndepli
nirii exemplare a planului de dezvol
tare a economiei, întărirea gestiunii 
economice. Introducerea unei ordini șl 
discipline riguroase In administrarea 
banilor stalului, cu efecte pozitive 
asupra apărării Integrității șl dezvol
tării proprietății soctaiLste,

Bndn CiUIlIIEAMI 
controlor revizor general, 
adjunct al ministrului finanjelor
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astă dată insă ca a fftcut obiectul :W

I»

șl al credinței■

i-

spiritualizări șl unei 
njșllt expresie, a ®

principali Al.

realității contenii

șl

In fala
meroase'activități, de larg"ilnteresj Ga ; .rfîe'

cinema

/■x

(Urmare din pag. I)

concept ți vl- 
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prqplc de opera cla-
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nta studențească va1 include — . 
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nlnări.-Un realism |

- . . Blțan,
Gheorghiu, Sflllșteanu, Nicodlm, 
Șaru, Dorian Szazs. Scvastre, t Năpă- 
ruș. G reculeși, Mihai Rusu șl încă

arunca oprobriul asuora ooe- 
itemporane . de indiscutabilă 
care prin idee șl’sentiment.

pîipor in istoria României"
ii do deschidere, ge
tă Ion Ionlță. a a-

tervențla Imaginarului potențează
pnto.’»» ulntll «5 In rlrlInA In ire»_
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Bienala do pictură și sculptură realului 
1072,-.deschisă In sălile Dalles ai Casa Hectare; 
Scinlell, se prezintă la același nivel 
cu expozițiile similare care nu pre
cedat-o In ultimii ani și se demon
strează la fel de r reprezentativă în 
privința tendințelor manifeste alo 
plasticii românești contemDofane. De 
Lrt_*. :Xi .... „ .'.i.....
unei tematici prestabilite : majorita
tea operelor se Inspiră, sub o formă 
sau alta; din realitatea celor cinci de
cenii caro s-au împlinit de la Înfiin
țarea Uniunii Tineretului Comunist 
șl a celor zece ani clți nu irecut de la 
Încheierea cooperativizării agricultu
rii. Această circumscriere a preocu
părilor In perimetrul unei finalități 
precise, cu trimitere In faptul social 
și la evenimentul istoric, oferă po
sibilitatea unei considerări proble
matice a modulul cum trebuie abor
dată astăzi relația' artistului cu ac
tualitatea șl cu elementul real care 11 
conferă nota specifică. Căci.; dacă 
lăsăm la o parte unele aspecte-par
ticularo. neconcludente prin carac
terul lor accidental, sau dHd puțina 
lor valoare sflSsUcă,' putem aprecia 
că soiuțlîle propuse de expozanți nu 
răspuns cu succes problemelor, nu 
tocmai simple, ce le-au stat dinainte. 
In; voința sa de 
realism, pictorul 
contemporan are 
de făcut fată. In 
principal. alter- H \A -
nativei a două Jc^/z

I. dt reprezentarea Iul; re- dlnea unuh adevăr pe care 11 verifici 
flectaroa lui directă, aproape ne- prin ceea ce simți fără ca totuși să-1 
mijlocită. Or.’ situația aceasta. Jus- poți exprima‘In cuvinte.

Așadar, intre realism șl valențele 
majore ale realului, clteodală pu
ternic transfigurai, ■ facem undeva 
cunoștință cu niște zone In care In
tervenția imaginarului, potențează 

------------- --------- - experiențele vieții ,81 le ridică la va- 
tăzl —-In,veacul.-energiei nucleare, loarca metaforei. Trebuie să tulml- 
— --------------- „ „.lculaloarclor e- — -■ --v-v-—.

Sesiunea științifică cu tema

rul unei vtzliinl 
figurative excesiv 
debitoare trecu
tului. obsedat de 
exemplele mari 
ale acestuia, sau, 
in virtutea imbol
dului firesc de a 
11 modern a-, 
dl.cft de a construi 
imaginea cu un 
minim de repre- . 
zentărt — eă piar
dă din vedere ne
cesitatea Păstrării 
in concret șl să 
relativizeze pes
te măsură lmpll-

Bieneta sl-a a- 
Uns scopul pentru 
că tn general ex
tremele au fost 
ocolite.

Am lnUJnlt In expoziție opere din
tre cele mai diverse, aparținlnd tu
turor categoriilor de artiști. Pe de o 
parte.«personalitățl cu Ghlata. Catarg!. 
Clucurencu, Baba, Catul Bogdan, ca 
eă nu citez decît o fracțiune din nu
mărul celor ce marchează cu presti
giu continuitatea emodernă a tradi
ției, pe de alta, lungul șir ol repre- 
zentanțlior generațiilor mai tinere, 
care — de la Brăduț Covaliu Dină ta 
Mlhal - Bandac. treclnd prin 
Gheorghiu, 
Șaru,_Doriș 
1 ui-jvuiaM, .uiiwii nu.,u iul,
mul ți alții ce nu mi-e posibil să-i 
numesc aici — fac ca pictura noas
tră să se inscrle in circuitul mondial 
al tendințelor contemporane și să se 
reclame de la condițiile fenomenului 
«Octal In care ne Integrăm.

Semnificația culturală a und ex
poziții nu se lasă descifrată din suma 
notelor calificative cu cure, punctezi 
pe particlpanți. Varietatea expoziției 
poate fi In schimb un indiciu cu pri
vire Ia mutațiile de 
zlune ce se anunță 
fenomenului plastic, iar reăilimul 
este, indiscutabil; de multă vrerpo ,o- 
blectul unci atari’’- mutatilÂ In-făta 
cîiorvn picturi-'dețputnfriica tensiu
ne spirituală,’’ preZBnfind, "fleca-’ 
re. untalt mod de conexiune cu reali
tatea. .ml-am pus problema factoru
lui comun In virtutea căruia astfel 
de lucrări constituie totuși o uni-- 
late do expresie caracteristică timpu
lui șl societății In care apar. Cu atit 
mai mult, cu cit neeasta unitate se 
menține dincolo do extensiile mul
tiple ale imaginabilul, extensii ce 
continuă să sa Interfereze cu . realul 
Intr-un mod care de obicei face im
posibilă o disjungere nu numai call- 
tativ-artlstlcă. dar și ldeolbalcă. Intre 
realism oi ceea ce unii nr socoti că 
se opune accepției sale.

De nici un concept nu s-a uzat în 
planul estetic nl ultimelor decenii cu 
atlta dezinvoltură, dilulndu-i-se con
ținutul plita In confuzie, după ce o 
vreme fusese redus In o accepție 
dogmatică. Este derutantă topirea 
cuvlntulul Intr-un conținut care îl 
anulează rigoarea, fidndu-1 astfel de 
prisos. Asa cum a fost .Interpretat, de 
o parte din oamenii de cultură, fai
mosul „realism nețărmurit” substi
tuie fluviului șl direcției sale spre 
limanul unor finalizări concrete În
tinderea infinită., omnldiveraentâ. a 
unul ocean In cere te rătăcești. Pen
tru a nu arunca oprobriul asuora ope
relor contemporane , de indiscutabilă 
valoare, care prin idee șl’sentiment, 
prin caracterul aluziv al Imaginii 
aduc un omagiu realității noastre, 
obișnuim adesea să Ie numim realis
ta (sau, în cel mal bun caz. să nu 
no pronunțăm asupra categoriei lor), 
mi toate că. in măsura In care acor
dăm realismului un sens obiectiv, 
sintem conștlehU că de fapt le-am 
forțat «ă Încapă intre. hotarele sale. 
Dar asta ®a intlmplă numai pentru 
că fetișizăm uneori noțiunea de rea
lism șl pentru că facem confuzia Intre 
legătura cu realitatea și un anumit 
mod de figurare a el, consfințit de 
tradiția uitlmuiul veac șl jumătate. 
Contradicția nu opăre aid Intre artist 
șl realitate, cl Intre noi șl expresin 
acestei realități, deși realitatea însăși 
nu este trădată.

In domeniul literaturi! si artei, 
realismul este un concept care apar
ține secolului al XIX.-Iea și pe care 
secolul următor l-a preluat trans- 
formlnd foarte repede Intr-un 
cZriftut tie relafle. ceea ce plnă atunci 
fusese chemat să desemneze aproa
pe exduslv un curent, o școală, tra 
stil, sau o viziune, șl mal ales să 
concrellzcze In planul formei un mod 
deteriptie de reprezentare a naturii. 
Cti sensurile acestui atribut de rela
ție. grdo de încărcătura actualității 
șl profund afectate de dramele do 
conștiință c.a șl de entuzJa’tmele omu
lui modern, o bună parte dintre cel ce 
vizitează expozițiile încă nu s-au fa
miliarizat : do aceea, d caută In 
artă, nu atit acțiunea sl expresia

Uficabllă pină la un punct pen
tru gindirea omului din veacul al 
XlX-lea, Intră, in opoziție cu ne
voia de exprimare a unul--artist 
care a căpătat conștiința că adevă
rul, cunoașterea Iul, nu mal slnt as
tăzi —, In veneul energiei nucleare, 
ol ciberneticii, al calculatoarelor e- 
lectronice șl al pășirii omului pe lună 
— posibile prin menținerea exclusi
vă In planul senslblluiui și al redă
rii conforme cu ..bunul simț*1. Do 
aici, o diversificare nebănullă șl a- 
desea puternic contrariantă a va
lențelor expresive ale realului, ca
pabilă să atingă forme Îndărătul că
rora prezenta acestuia scapă perce
perii celui" rămas prizonierul vechi! 
mentalități. !n condițiile In care pu
blicul este . chemat să o depășească 
pentru a deveni receptiv la mesajul 
artlstulul șl a desluși In el tot ceea’ce ___ ,   ____ ... _____ _ „ ,
realitatea, din trecut și de’ ozl. a” rol că, cu o sinceritate frustă, fără 
pus mai vrednic de luat In consi- emfază, a țăranului și existenței sale, 
derate, a contribui ca arta să-șl In- Și tată.că aceeași atitudine, față 
dopUneascA ‘ rosturile educativernu "de frumos și"de'' realitate poate fi
se poate mărgini la aportul crea- convertită In forme opuse, deși, o
lorilor ci. Este necesară educarea dată, mal .mult,. fondul râmlne ne-
la public a înțelegerii Însăși a ar- schimbat Cc altceva Iți comunică

; , „Florile focului-', 
sa , de Sabin Bălaia 

dacă nu Ideea de 
tinerețe, de ro
bustețe fizică si 
sufletoască. de 

_ Încredere In pre- 
S rent împletite cu 

dragostea de via
tă. . cu poezia, cu 
visul, adică toc
mai elemente 

, constitutive alo 
unui conținut ne 
care ii socotim 
reprezentativ pen
tru o anumită 
realitate a zile
lor noastre 7 Dar. 
ca șl in tabloul 
Iul Bemea. numai 
că pe aite coor
donate de ș'mțlre 

—■ șl cu alte mliloaee 
de viziune, imagi
narul se sori lină 
pe realul cel mal 
concret. La Bor
neo, acest concret 
erau fntii de toa
te materia, forme- 
ld el de esență 

telurică șl minerală, supuse unei 
I regii neli- 

, - sentimentului.
La Bălașa intervin In primul rind 
figura umană și Insolitul culorii.

tem că realism șl. ceea ce am numi 
în mod convențional, „irealtam" nu 
«Int adcsen. in pianul expresiei plas
tice. al Uniol formei și culorii, decit 
modalități de semnificare b unui fond 
de realitate comună. La Iile Pavel, 
de pildă. In tabloul „Odihna”, acest 
fond ți șe impune "cu b veracitate 
aproape crudă, pentru că ..frumuse- 
țea“ ta artistul modem nu stă In n- 
parențele realității, cl In felul cum le 
afirmă valoarea morală. Recunoști în 
pinza lui Pavel o vitalitate, o subli
mare in expresiv și monumental a 
virtuților muncii, șl o glorificare e-

OPINII PE MARGINEA BIENALEI
DE PICTURĂ Șl SCULPTURĂ 1972

tel șl, în cadru] acestei înle’egeri, 
folosirea Judicioasă, fără tendin
țe exclusiviste, dar șl fără concesii 
de conjunctură, a noțiunii de rea
lism. In fata unei opere care îl- _______________ _________ _____
trezește nedumeriri, spectatorul tre- , Oamenii lui Băiașa sint redațî sta- 
buîe să-.țl dea seama că ceea ce el tuar. el. insă par să străbată spa- 
e dispus șă aprecieze .ca „nerealist" .......................
nu presupune întotdeauna lipsa do 
implicare a realității obiective, ab
sența el din sfera de conținut a ta
bloului, cl foarte adesea numai o al- 
terltate de mod in formalizarea ă- 
cestul conținut. In expresia luL Cînd 
am spus că realismul contemporan a 
devenit un atribut de relație ș! că 
trebuie înțeles ca atare, cum de alt
fel face majoritatea artiștilor 
noștri, am urmărit să scot in evi
dență faptul câ aici este tn primul 
rind vorba de o atitudine, de un 
raport specific Intre creator sl lu
mea înconjurătoare, cu obiectele șl 
evenimentele eL Cum ®e traduce a- 
coastă atitudine în planul viziunii, al 
expresiei plastice rămlne supus 11- 
bertflțll sale de alegere sau do Ima
ginare, cu condiția, firește, ca solu
ția să corespundă unei modalități do 
comunicare dt mai oWectlvablle. 0- 
.dli3ă„"șă;.nu,se;Pi ' " " ‘
oricărei, determj . _ ... 
criptic, sau abstract, nu ml ®c pare 
de conceput. EI trebuie să fie întot
deauna confirmabll de practică., a- 
ceasta Insă, ta rindul el, să nu ră- 
mfnă Încătușată de prejudecățile 
simplei deprinderi din trecut. Realis
mul e un concept Istoric, ded moblL 
El cunoaște o devenire. Iată dialec
tică din a cărei optică ml s-au Impus 
aprecierii o scamă din cele mal ca
racteristice lucrări expuse. = ,

Am In minte tabloul pe care, eu 
modestie. Cornelju, Buba nu L-a con
siderat decît un simplu studiu pen
tru „Țăranul cu lingura". O Imagine 
do ’culoarea lutului, a pămlntulilL 
Realismul lui Baba vizează aici tră
săturile tipologice și de caracter ale 
țăranului român, nșa cum ele încă 
mal pot fi intîînlte după o existență 
multiseculari). E un realism al per
manențelor, cu o generoasă, neosten- 
tatlvă deschidere spre psihologic și 
Boeial. Mai mult ghicești expresia 
feței țăranului dealt l-o citești cu a- 
devărat Dar atit linia energică, de 
impresionantă sinteză, care II dese
nează brațele masive și umerii căzuțl. 
conferind trupului ponderea monu
mentală. dt șl forța conținută In 
Btrlnxoarea numnulul Încleștat pe 
lingură, liniștit șl sigur, dăruiesc în
tregului o măreție venită din ndlnc 
șl de departe. - ■

De Ia Baba, glrtdul mă poartă Ia 
nlnzn Iul Horin Bernea. Intitulată 
Deal. Nu știu dacă aici este efectiv 
vorba de un peisaj, sau numai de o 
evocare e teluricului, cu sugestii care 

<®e reclamă In egală măsură de la 
fantastic wl de In real, sî care -Pro
fită in. substanța expresie! de lecția 
Iul Ahdreescu. Dar senzația care ti 
bc trezește e ntlt de conerelL sonîl- 
menlul care se nnste In tine e atit de 
liman, de profund șl de complex, nlln 
de conținutul dramatic nr existentei, 
dnr sl de energiile rare Iti permit 
b1-1 Infrunll. Incit în fata acestui ta
blou râmII impresionat ca In, prezen
ța unei revelații, pătruns de certltu-

țiul minați do un straniu imbold-al 
plutirii, chiar șl dn'd calcă cigur și 
drent pe pămlnt. Concretă la el e 
numai, înfățișarea încolo par Ireali. Șl 
totuși,, fiecare dintre noi confundă în 
ci. realitatea cu simbolul, ultimul nu 
tace decit să o elogieze pe cea dinții.

E o constatare de netăgăduit că 
— în expoziția de la Dalles și Casa 
Sdnlell — cele mai elocvente picturi 
meni Ic să exalte profilul moral al 
realității contemporane In tot ce ofe
ră mal pozitiv fac ape! la sugestiile 
imaginarului. Uneori cu un umor 
plin de «avă. ca In ..Agronomi oscul- 
tlnd creșterea griului", de Dan Hat
manii ; alteori cu o gravitate solem
nă, dar care nii exclude nici poezii, 
nici aerul de legendă. ■ nici concretul 
istoric, ca în" „Evocare” de Octav 
Grigorescu. . „Tineri cooperatorii 
de Vlrgll Almâțanu taru „Ti- 

foarte pur, care, traduce o pdrltate' 
de sentiment, se situează sub semnul 
ordonării geometrice și Unde să 
sublinieze, ceea ce. fn crearea fru
mosului, aparține nu numai sensibili
tății, ci, deopotrivă, rațiunii. Poate 
fi recunoscută aici o discretă aluzie 
Ia faptul că existența omului contem
poran, a tineretului mal ales, e din 
ce in ce mal condiționată de echili
brul lucidității; de subordonarea ta o 
disciplină a Intelectului.' Lirismul cu 
ușoară nuanță sentimentală care 
transpare Intr-un tablou «un e cel a! 
Jul Patras^ intitulat „In zori", cedează 
locul .In pinza lui Vaslle Calmare 
unui lirism mal sobru, nentru a 
cânii expresie se dovedesc sufi
ciente incantațiile albului, cierului 
palid șl cenușiului, subtilul Joc de 
tonalități al luminii, cc scoate In evi
dență conturul' puternic stilizat și de 
o mare limpezime, al figurilor.

Se mal pot Invoca multe exem
ple care &ă vină In sprijinul 
sublinierii calitative a modulul cum 
in Bienala de pictură șl sculptură pe 
1972, pictorii nu rezolvat problema 
situării lor față de realitate, de n-or 
fi să amintesc decit feluritele Ipos
taze prin care' unii se încadrează in 
soluțiile ața-numltulul neofiguratl- 
vism, ■ prezentlndu-ne. ca Vladimir 
Șctran. in „Mecanizare". Imagini eu- 
gesllve și pline de un lirism explo
ziv. sau prin care alții, asemenea 
Sultanei Maltec, în „Lan al sorilor 
în floare”, reduc contactul omului eu 
realul In cea mal simplă dintre ex
presii, cîamlndu-1 cu emoție poezia.

Actuala bienală este un argument 
convingător, o mărturie a preocupă
rilor artiștilor plastici do a-și asu
ma — flecare' In raport cu structura 
proprie — realitălea. constituind, tot
odată, o concretizare plastică a poli
valențe! expresiei realului.

Radu DOGDAN

dlui urban 32 la sută; din 
cetățenii Intervievați, resimt 
lipsa unor „tntllnlrl cu oa
meni do cearnă din dome
niul culturii șl silinței".

Se poate conchide, deci, 
că In prezent Intervenita 
principală fn acest domeniu 
trebuie «â se îndrepte, spre 
lichidarea practicii de ,n se 
transmite un sistem do cu
noștințe generale și ab
stracte, fără eficientă1 ih- 
slructlv-etîucatlvă si sure 
legarea mai strinsă a ac
țiunii de rășplndire n cu- 

'„j noțllnlelor de cerințele di
ferențiate ale variatelor ca
tegorii alo populalleLl de 
interesele lor specifice de 
informare șl cunoaștere, i

„ Tradițiile luptei armate a întregului
'®•? '■ î /«Iii®®'K-- W I

1
L ’ . ' j ‘ .

Tn cadrul manifestărilor organiza- Rodind cuvîntul 
te în cinstea Conferinței Naționale noraiul de armată 
a Partidului Comunist Român, luni rătat că sesiunea si-a propus să con-
dlmlneața. la Casa centrală a arma- tribute la investigarea unor aspecte
lei s-a deschis sesiunea științifică cu-J ale bazelor Istorice ale politicii, ddc- 
tema ..Tradițiile luptei armate rț In- -■ ———1-« -
tregulul popor in Istoria ’României”, 
organizată de Academia de șllir.to 
sociale șl politice a Republicii So
cialiste România. Ministerul Portelor s 
Armate, Centrul de ..studii si cerce
tări de istorie șl teorie militară.,

■ Au luat parte prof. unlv. Mir m 
Constanilnescu. președintele Acade
miei de științe sociale șt politice, g.1- 
neraiul de armată Ion IorâtW.' minlr- 
trul Forțelor Armate. Ion Ponescu- 
PuțurL directorul Institutului de stu
dii istorico șl soclal-politfcc de pa 
lingă C.C. al P.QR.. generali șl o- 
fiteri. cercetători din domeniul Isto
riei. cadre didactice, publicist!.

trlnel și practicii mnrxlst-ienlntsle'a 
partidului - nostru, care conrepe a- 
părarea patriei drept cauză si operă 
a întregului popor, precum s! la va
lorificarea tradițiilor înaintate de 
lupta ale poporului român.

Timp de trei zile, cercetători, din 
domeniul științelor soclal-polHI.-c. 
Istorico și militare prezintă comuni
cări științifice, inspirate din lupta.cu 
caracter de masă a poporului român 
pentru libertate sl independentă na
țională. dreptate rodală — tradiții ri
dicate pe o treaptă superioară do 
iParUdul Comunist Român.

(Ajțerpres)

Itimerar de vacanță ’72
• Peste 67 milioane Iei pentru odihna a 317 000 elevi ce vor 
fiartîclpa la colonii^ tabere și excursii inter|udețene • Echlpa- 
ele ,.Cutezătorii", cu peste 15 000 pionieri, in expediție pe 

drumurile târli o Peste 11 000 de student! la acțiuni de muncA 
patriotică șl tot alifia partlclpantl Ia taberele de odihnă, spor

tive șl cu profil profesional
Ca In fiecare vară, vacanța maro 

din acest an oferă tineretului stu
dios un bogat program recreativ, de 
odihnă șl rcconfortare, in cele mai 
pitorești zone geografice ale țării. 
In acest scop, (ie pian central au 
fost alocate peste ffî milioane lei 
(față de ăăeWiOffi) lei în 1071). asi- 
gurlndu-Be cuprinderea in colonii, 
tabere șl excursii lnierjudetene a 
peste 317 OOi) elevi (față de IM 00'9 
in 1971). Acestora li ®e adaugă alte 
sute da mii de elevi care-ș! vor pe
trece zile din vacanta de vară In 
tabere, excursii șl alte acțiuni cul-

■ tural-sportlve ce se vor organiza- pa 
plan local.

In vara aceasta, pe lingă tradițio
nalele tabere de odihnă, ie munto 
sau la mare, vor funcționn mai, 
multe tabere cu profil special, pen
tru elevii care s-au distins ta 
concursurile -școlare. In activitatea 
cercurilor literaro, științifico și teh
nice, la concursurile formațiilor 
cultural-ârtlsUco din școli etc. Itine
rarelor de excursii 
li se vor adăuga 
obiectiva distincte : 
cunoașterea Bucureșîlulul 
vor participa peste 73 (MM 
a litoralului românesc etc.).
13 OM pionieri vor 
această vară, echipajele „Cutezăto- 
rilort; care vor porni In excursie 
pe drumurile, de, munte, pentru 
n-șl îmbogăți orizontul de cunoaș
tere, a descoperi elemente Inedite 
a;e tradițiilor și ob'calurilor po
porului nostru, a cunoaște direct u- 
ne!e dintre marile reajlzărl nle so- 
clalJsmulul, n culege materialo pen
tru înzestrarea muzeelor șl labora-

■ toarelor'
Vacanța 

îrftfatfiT

interjudețene 
ncum noi 

vizitarea sl 
(la care 

1 elevi 
etc.). Peste 
forma, in

și in alțl ani. drea 11 300 de stu
dent! români, împreună cu tineri dlii 
alte țări care Învață In România, vor 
petrece zile de vacanță In tabere de 
odihnă, sportive sl cu profil profe
sional, amenajate In stațiunile

Bușteni, Costlneștl. Plrlul Rece șl,In 
centrele unive/sltare Brașov. Oradea 
și Suceava, Totodată, 3 800 de stu- 
dențl vor beneficia de tratament bal
near. iar 1 ®J0 de studcnțl. activiști 
ai U.A.S..R., vor pnrtlclpn la acțiunile 
organizate In tabăra centrală- do 
instruire do 1a Izvorul Mureș. Alțl 
5 080 de studenți vor lua parte io 
excursii In țară și peste hotare, or
ganizate prin Biroul do Turism pen
tru Tineret

O parte a vacanței de vară va ,in- 
eemna pentru mulțl tineri — stu
dent! și elevi — activitate 'entuziastă 
și rodnică pe șantierele de muncă 
patriotică, participarea la realizarea 
mai devreme a unor importante o- 
blective sodal-econornlce înscrise In 
planul cincinal. Astfel, in timpul 
firncUcli in producție, studenții vor 
ucra Împreună cu tinerii muncitori 

din unitățile respective pe șantierele 
locale de muncă patriotică. Elevii șl 
studenții cnre nu au |n program, sta
gii de practică vor parUdDa la ac
țiuni de muncă patriotică pe șantie
rele construcțiilor școlare șl univer
sitare. pentru amenalarea spațiilor 
do Invățămlnt. ntellereior-școală. că
minelor, cantinelor, pe șantiere de 
drumuri șl do căi ferata la strîn- 
gerea recoltei In întreprinderi agri
cole de stat

Programul activităților do vacanta 
include numeroase, alte manlfestarl 
cu caracter poillfc-cducatlv. ample 
acțiuni consacrate prezentării eveni
mentelor politica interne, șl lntema- 
țlonale din această perioadă. Tn ta
bere. Ia cluburi șl case de cultură 
vor fi organizate dezbateri, mese ro
tunde. simpozioane, manifestări cui-

.rfle CPhferiîiței Naționale‘'â parti
dului, precum și actlvitați consacrate 
aniversării a 25-de ani de la pro
clamarea RepublidL

Florlca DINULJESCU

Vizita în țara noas
tră a Teatrului Națio
nal „din Sarajevo a 

■ constituit unul dintre 
Interesantele eveni
mente culturale ale 
sîagiunlL Teatrul oas
pete este unul dintre 
cele mai vechi colec
tive artistice de acest 
fel din R. S. F. Iu
goslavia. El ișl sărbă
torește anul acesta 50 
de ani do existență — 
o istorie caracterizată 
prinlr-un. efort per
severent do creare 
a unei arta mereu vil, 
autentice, inspirate din 
realitățile spirituale 
ale publicului căruia 
I se adresa, o artă va
lidă, capabilă să dea 
răspuns frămînlărilor, 
Întrebărilor • acestuia.

Lucrările prezentate 
la noi și mai ales mo
dalitățile artistice ale 
punerii lor in sconă, 
„formulele” do specta
col elaborate ,nl s-au 
părut grăitoare în a- 
cest sens.

Turneul ne-a ' prile
juit contactul cu o 
binecunoscută lucrare 
(„Dundo Maroje") a 
celui mal de seamă 
reprezentant al litera
turii renascentiste din ■ 
Iugoslavia : Marin
DriUcL „Dundo Ma- 
roje", caro atedâ 
atit influența modele
lor șl tipurilor com- 
mediel deU’arte. cit șl 
forța autorului do a le 
adapta unei viziuni 
realiste șl comice vî- 
zlnd In mod special 
pe concetățenii eâi ra- 
guzanl — a fost scrisă 
in 1 toO.

Cel de-al doilea, titlu 
al afișului de turnau 
ol Teatrului^ din Sara
jevo a fost „Cetatea 
jalei” — dramatizare 
(realizată de- regizorul 
Miroiiav Beiovicl și 
de publicistul Slobo
dan Unkovski) dună 
un roman-cronlcă din 
literatura. iugoslavă 
Interbelică. „Cetatea 
Jalell a fost inspirată 
dinlr-un eveniment 
real. Autorul ei. lto- 
dollub Ciolacovld, cu
noscut scriitor mill- 

? tanț șl revoluționar, a 
participat ', la atentatul 
unor tineri revoluțio
nari Împotriva minis
trului regal al aface
rilor interne, Drașco- 
vlcl, și a fost condam
nat ta "15 ani de tem
niță grea. Eroul căr
ții Tui . Cîotacovloi —

Bosannț — trăiește o 
experiență asemănă
toare. El ta contact cu 
lumea pestriță șl cbl- . 
nullă a dețlnuților de 
drept 'comun, , alături 

' de care fusese'încar
cerat ; trece printr-o 
amară deprimare ■ la 

. vestea executării to
varășului de luptă, 
AllJS, dar o depășește, 
regăsind forța do a 're
zista șl lupta mai des
parte — prin acești 

' oameni; alături de’ ei
— pentru o altfel de 0- 
xlstcnță.

Forței de reflectare 
șl de saUrlznre a unei, 
tipologii omenești eu 
marcate particularități 
naționale (scrierea Iui 
Marin Drllcl) artiștii
din Sarajevo l-au a-, 
dăugat Îndemnul la 
solidarizare umană a 
celor oprimați șl umi
liți, îndemnul rezis- 
tcnțel .actlvo la vlo- 

. lență șl al credinței 
in progres social și 
uman. („Cetatea ja
le!-).

Gama Interpretati
vă, disponibilitățile 
membrilor trupei din 
Sarajevo s-au relevat 
a fi deosebit de largi 
după cum profcalona- 
lilatea lor ne-a apă
rut i dintre cale mai 
sigure. Cel mai muJlțl 
dintre el nu trecut 
fără nld- un efori vl- 

. zlbll de la parti
turile sobre sl «ra
ve. do mnre Inten
sitate dramatică ale 
textului Iul Clolaco- 
vicl-Bejovlci. la jo
cul comic-nervos. plin 
de haz. alp pie
sei lui DrJ.icl. Ace
iași actori care in 
cel- dinții spectacol 
configuraseră prin ci- 
teva trăsături șl ges
turi pregnante portre
te. bogate In sugestii 
psihologice șl sociale, 
au realizat In „Dundo 
Maroje* crochiuri co
mice dintre cele mal 
vil șl eâvurofise. Să 
amintim astfel nu
mele Iul Iosit Pclako- 
vlcl, AL MfcIel, MI- 
hallo Mrvatevicl. Svet
lana Knczevicl.

Ambele realizări 
s-au Impus atenției șl 
6-au înscris Jn memo
ria noastră prin guiS1' 
tul artistic, ’ ' măsura. 
șl simplitatea care 
au prezidat elabo
rarea șl executarea 
lor, prin caracterul 
Inedit al convențiilor

©renlce abordata șl, !n 
același timp, prin a? 
decvațea acestora — 
deopotrivă la texte șl 
la intențiile educatlvo 
urmărite In contampo- 
rnneitate. ■

„Dundo Marota" (in 
regia Iul Iodro Iu- 
vandti șl scenogra
fia Iul Vcselin Badrov 
și a Ilelenei Uhllk-Hor- 
vat) ne-a arătat felul 
In care artiști! din Sa
rajevo înțeleg să se a- 
prop!- ------ ~'e
sicsă, -------
mul Inspirației origi
nale prin discrete 
nuanțe șl Inflexiuni 
populare. folclorice, 
mențlnlnd Intacte si
tuațiile șl personajele 
date,, imbogățlrtdu-lo 
icl-coJo cu note ine
dite și aciuallzlnd glu
meț (cu riscul asumat 
al unor amuzante ana
cronisme).

„Cetatea Jale!" a 
evidențiat capacitatea 
creatorilor iugoslavi 

" (regia : Miroslav Be- 
Jovlci, scenografia: 
Strahinja Petrovlci, 
Helena UMlk-IIorvat) 
do a realiza prin În
drăznețe soluții sceni
ce. prin metafore so
bre. do mare conci
zie șl densitate, lntr-o 
succesiune strinsă șl 
dinamică șl prin utili
zarea funcțională a 
unor songuri de calita
te (muzica : Vojln Ko- 
madlna, texte: Dușko 
Tri fu novici) un emo
ționant spectacol da 
teatru politic cu tul
burătoare accente poe
matice.

Tinerețea colectivu
lui artistic 
Irului ștă 
omogenității trupei, a 
spiritului de echipă, 
reliefat de desfășura
rea spectacolelor. Da
torită acestei omoge
nități, alăluri de inter
pret! 1 
Mlclcl, Mlso Mrvalto- 
vlcl, 
Suada Rapid,

Rudi Alvnd, 
_____ iosit 
Pelakovlcl, actori ca 
Mlllenco Dedovlci, 
MJodrng Brezo, Raiko 
Petkmdci, Branko LÎ- 
fien, Svetlana Kneze- 
vld, Krunoslnv Kajcîi, 
lntcrprețl al unor par
tituri eecundare ca 
Importanță șl mai r®- 
ciuse cn întindere.^ aji 
rivut o contribuție me
morabilă la reușita 
spectacolelor prezen
ta te in România. |

Natalia STANCU

o Opera română :, Bodna —10,30. 
o Teatrul de opereta ; Contele de 
Luxemburg — 19,30.
A Teatrul Național’ „L L. Cara- 
șlate" (sala Comedia) : Să nu-ți 
faci prăvălie cu seara — 20.
o Teatrul „Luda Sturdza Bu- 
taridra" (sala din M. Schitu Mă- 
gureanu) : Recital sosjlnut de 
orchestra „Sfinx" — îa.
o Teatrul Ciulești : „.Eseu — 
16,3a. '
t> Teatrul „Ioa Creangă” : Cara- 
glalc, o soacră șî... a.l|±l — 0^'3. 
0 Teatrul ile revista șl comedie 
„Ion Vasitescu" : Floare de cactus 
— 19,33. (la Teatrul de vară „He- 
răslrâu”) : Bucureștl-vartete — 30. 
e Circul „București” : Spectacol l 

ezentat de Circul Mare din 1 
oscova — 19,39.

a Aventuri1 Ia Marea N’cajjrtk (am
bele serii) : PATRIA - 0,30; 13,45; 
ia,w; Sl, BUCUREȘTI - 9; 13.15; 

■ 'rt; 29,15. MODERN - 6; 1S.M; 10;
IM®, la grâtUnft - M.13.
a 39 HM ile leghe sub mări : LU
CEAFĂRUL - »,W; 11; 13.10; 18; 
19,39; Sl, FESTIVAL — B.43; 11,13; 
19,43; 1S.1J; 18,45; 31,13, In gradină
— 39,13, GRADINA DOINA — 3949. 
a Femei in ofsaid : VICTORIA — 
B; H.13; 13.M; 19; 13,33; S3,4i.
o Desculț In parc : SALA PALA
TULUI - 17,13 (seria de bilele — 
4122); n,u (scria de bilele — 4133), 
SCALA - a,45; 11: 13,33; ,IS; 1U0;

: 31, CAPITOL — 9,30; 11,45; 14;
18,151 1S.M; 31, la gradină — 23, 
FAVORIT — 9,13; 11,M; 13.43: 15: 
18.13; MJS, GRADINA SELECT
— 59.
a Prințul Batata : TIMPURI NOI
— 9—M.1S In continuare.
Q Program pentru copil ; DOINA 
— Iâ
a Adio, domnule Clilps ! s DOI
NA - 11,13: 14,13; T7,13; 29.13.
a 19 fete șl un marinar t LUMI
NA — 9; 11.10; 13.39; IB; 1S.1B;
39,315. CIULEȘTI 15,»: 18; Î3.M.
o Robin Hood a FEROVIAR — 
®.»; 10,43; 13.18; 13,40; 1S.I3: 23.13. 
EXCELSIOR - (; 11,13; 13J3: IS; 
18,13; 23,43, MELODIA — »; 11,13; 
13,19: 18; 18,23; 29.43.
o Asta-searâ dansAm In familie a 
BUCEGI — 13,43; 18; £5,15, la gră-

dină — 29,13, PROGRESUL — 13,33;
1B; 23,11
o Doamna și vagabondul : 
VITA — 0; 11,13; I3.Î3: ■ 1S; 
39,3®, AURORA - 9; 11,13;
16; 18.15, la grădina — 25,15.
o Made In Italy - 0.43; lî; 14,13, 
Sub semnul fecioarei — 14.33; 13.S3, 
Sffișllul dragostei — 39,1» : CINE-.. 
MATECA (sala Union).
a Ancheta de 1a hotel Excelsior 1 
FLOREASCA - 13,»; 1111; 29J3.
o tUo Bravo : GLORIA — 9,S3; 
13; 1S.16; 10.30;
o Marea dragoste s OUZE$TI — 
15,30: 18, la grâdlriă — 29.39.
a Felix șl Olllla : FERENTARI — 
15 ja: 19.
O Toamna Cheyennllor ." DACIA — 
0; I2J9; ÎS: 10,25, VOLGA 
1W: 1«; 10^5.
a Goya :
13 .S3: 18.
Q Trafic :
13,39: 15,-45; ...
11.13; 13,33; 15; 19,13. la grădină 
23.M.
o Puterea șl Adevărul 1 ET A CA
II A — 15,39: 10.
• Omul orchestră : UNIREA — 10; 
ta. 13.
o Pădurea pierdută UNIREA — 
29,13.
0 Taina Sofiei Grusko 1 MUNCA 
- ÎS: 13) M.
a Ultimul domiciliu cunoscut s 
LIRA - IB,S3; 1«, la grădină — 
ft®. POPULAR — 15,39; 18; M,1B. 
a SUvla t ARTA — 15.K); 18, la 
grădină — 23.15.
0 Steaua Sudului : PACEA —
13.45: 1®; S3
a Kind so Ivesc zorUe : VITAN — 
13,SO; 13.

gGenoveva de Brabant i G HA
INA VITAN - 29.13.

a Evadare din Planeta maimu
țelor• CRIN GAȘI — 15.Z3; 17,43;

t v
PROGRAMUL I

9,S>3 Deschiderea emisiunii de dî- 
mlheață. Telex.

9,C5 Tdeșcoaiă
10,05 Cura de limba rusă (lecția a 

18-a).
10,33 CămlnuL
11,13.PHm-plan : Ion Cristea.
11,45 Film serial : „Patru lanchlș'J 

șl un. dine" (XVD.
13,49 Tdcjurnal.
14,03—16,33 Campionatele curopena 

de box — tinerei (sferturi de 
finală).

17,23 Deschiderea emisiunii de 
după-amlazA. Cura do limba 
franceză (lecția a 18-a — re
luare).

13,03 Steaua polară. Cabinet de 
orientare școlară și profesio
nală. Preludiu la recoltă ’ vii
toare. 1

lî,13 imagini din Suedia — film 
documentar.

19,43 Dinamica societății românești. 
Problematica perfecționării, 
In continuare, a conducerii,șl 
planificării actlvltâpi ccorto- 
mleo-sodale, a dezvoltării 
democrației sodailsie formea
ză obiectul unul ciclu

deznatcrl, anchi 
realizate In intimi

dlstractiv-recreatlve. Une
le aspecte suplimentare vin 
®ă completeze părerile 
populației referitoare la 
rosturile activității cultu
ral-educative ; dorința pro
movării inițiativelor locale 
In elaborarea sl desfășura
rea programelor cultural- 
arlistlce (..programul acllvl-

șl culturii în viata locuito
rilor, in mod deosebit- In 
mediul rural. Spectacolul 
do teatru, concertul, expo
ziția trebuie să devină, for
me curente șl accesibile de 
educație estetică a publicu
lui larg. iSocollm. de aceea, 
că este de datoria instituți
ilor profesioniste do spec
tacole șl concerte, a muze
elor, a uniunilor de creație 
gă-și intensifice prezenta 
In rindul celor mai diverse 
categorii do oameni ol 
muncii.

Exigente ®l așteptări, fiint 
de reținut și |n domeniul _ _______,_ _
activității de răspindlre & legătură cu căminele
științei și cultnrii, Onțiu- —•*—•- —>■- ——
nlle tematice In materie 
de difuzare a cunoștințelor 
ne semnalează diferențieri 
și nuanțări, care converg, 
pentru ambele medii (ur
ban șl rural), sure solicita
rea problemelor de politică 
Internă sl externă, aborda
rea problematicii sociale cu 
caracldr local, prezentarea 
cuceririlor silinței al tehni- ___________ ™,
cil. tratațpa aspectelor de luționarea problemelor via- ____ _ .„. . .......... .
clicii'<1 echitate1 «oriaiș. y; șoetal-culturale locale, colo mal diverse coinparll- 
Conferlnla continuă să fio ja formarea conștiinței no- mente ale vieții sociale.■ cerută In proporție Insem- • - —... . _ m

nntă ; sini respinse Insă ex
punerile sl conferințele 
plictisitoare. „care r" 
slnt po înțelesul meu" sau 
cele rare ..sini pregătite 
superficial". i

note să facă muncă de edu
cație.

în sflrșit, In condițiile
extinderii Lirei a milloaee- 
lor moderne de informație
sl propaganda. acțiunea
culturală trebuie să valo-

___ _  _______  ..__ rlflce inlons virtuțile a- 
fle nngaltilă dinlăuntru! editor mijloace, Iiilfgrîn-
colectlvltățllor umane.

culturale, cluburile, case
le de cultură, mhlorltatca 
celor cu care 6-a1 Intrat' In 
contact optează pentru . o

pentru

economice, în multitudinea 
raporturilor Interumane. in 
sfera activității profesionale 
șl obșleșlL

în același timp, re fleet Jad 
realitățile sl problematica 
educațională concretă, ac- 

. (lunca culturală trebuie că

du-le in acllvi-

lății culturale tA fie dlscu-
1 lat ini fața locuitorilor sa
tului”) ; Inițierea de acțiuni 
diferențiate după interesele putație

funcție polivalentă _ d
cestor Instituții.
transformarea lor In orga- de mi’.Jfestări culturale, 
nlsme cu funcții multiple, nu numai In Incinta Inslitu- 
aplc ®ă contribuie prin mlj- țlllor specializate, dar sl in 
loase cnecifico — si in a- . afara lor. Îndeosebi la În
curci cu interesele publicu- cui. de, muncă s.n.
Iul — la dezbaterea , sl so-

iele, interviuri 
mpiitarea Con

ferinței Naționale a partidu
lui. Tema emisiunii de axlâzl:, 
„Adaptarea nlșiemaUcfi a for
melor șl metodelor de con
ducere la cerințele dinamicii 
sociale — necesitate obiecti
vă a accalCTârll întregii dez
voltări sodale".

10,M 1(301 de seri.
10.33 TeleiurnaL 
23,03 In indmplnarea Conferlntel

Naționale a P.C.R. șl a celei 
de-a 5.I-.1 aniversări a Repu
blicii. Tara Întreagă tn în
trecere.

23,20 Teleredtal : Dina Cocea.
31.33 Acel oameni minunați șl 

mașinile lor. Daria opus 1 »J3.
j 22,03. Trubadurul dorului (Intervt- 

zlur.e). Seară de balet pe mu
zică Interpretata Ia nai da 
Gheorghe Zamfir.;

22,a Filmul : Cucerirea colinei nr. 
935“ — realizat de studiourile 
„Eliberarea" din Vietnamul 
de sud.

. 27.35 „24 de ore".
23,13 Campionatele europene de 

box — tinerei (sfcrturi de fi
nala).

PROGRAMUL H

23,93 Telednemaleca pentru copil 
șl Uneroi. Prima lecție. O pro
ducție n studiourilor din R. P. 
Bulgaria.

21,39 Agenda.
21,49 Luminile raropcL Interprețl 

români laurcațl al festivalu
rilor Internationale.

S3.M Telex tehnleo-ș'Jințtfic.
33,19 Dicționar muzlcal-dlslractlv

Ktorl ; au fost reconsl-, 
derate repertoriile aciua-' 
le și de perspectivă alo 
Instituțiilor artisiice dc 
spectacole șl concerte, aie 
formațiilor, artistice de n- 
matorl, dlndu-®e prioritate 
operelor cu tematică so
cială angajată, sllmulln- 
du-se In acest sena crea- ' 
ția dramatică șl muzica
lă originală ; ts-au luat 
măsuri de Îmbunătăți- 

lj ifr «...

rilor folclorice, a miș
cării artistice în gene
re. pe temeiul valorifică
rii filonului autentic al 
creației populare : au fost 
stimulate acele manifestări 
care dau posibilitatea ex
primării opiniei social-poli- 
Uce.sl etice a oamenilor, 
exercitării unor arie șl în
deletniciri spirituale In afa
ra profesiei, constituirii u- 
nor asociații. socletăU sl 
cercuri cu caracter cultu- 
ral-llterar-folclorlc : s-a
acționat cu fermitate De li
nia producției naționale de 
filme. Imbunătătlndu-se 
profilul tematic nl suacta- 

. colului cinematografic șl

tă cu succes In ultima, pe
rioadă. o constituie activi
tățile model organizate Id 
clleva localități ■ din tară. 
Confruntate cu .condițiile 
concrete ale vieții satului 
sau orașului și apoi extin
se la nivelul Ințreauliii sis
tem al așezămihtekx’ cul
turale. in funcție, bineîn
țeles, de specificul fiecă
ruia dintre ele. aceste Ini
țiative contribuie la ase- ------
zarea pe baze științifico a re a activității ansamblu- 
Intregulul proces al activi
tății cultural-educative da 
masă. Cele două stațll-pUot 
(do la Sânt — Blstrița-Nă- 
săud și de la Tlnca — Bi
hor), «ire funcționează de 
clleva Iun! de zile, nu trezit 
un amplu ecou la așezfi- 
mlnlelo culturale. Diferite 
tipuri de manifestări 
(cercurile pe domenii do 
interese — -Prietenii fil
mului”. „Prietenii muzeu- 
lui“. ..Casa si familia mea"
— investlaatllie socioiosd- 

■ ce cu corector local, antre-

tlcl Socialiste In ultima 
perioadă se cer. desi
gur. amplificate ; se im
pun. totodată, măsuri e- 
ficlenle cu caracter ame- 
liorativ și prospectiv, caro 
să vizeze Întregul front al 
acțiunii de educație prin 
cultură, ceea cc presupu
ne In mod necesar reali
zarea unor multiple in
vestigații științifice. în
acest ®eop. oe află in cura 
de desfășurare un amplu 
program de cercetare ști
ințifică a nevoilor și aspi
rațiilor culturale nle popu
lației din mediul rural sl 
urban.

Este vorba deci de o cer
cetare legată profund do 
practică, menită să deter
mine sporirea eficienței in
tervenției cultural-educati
ve, ffiă Derinltă cunoașterea 
temeinică a realităților sl 
pe această bază structura
rea unor acțiuni care să 
slujească opera de educa
ție comunistă a oamenilor.

Concomitent cu pregăti
rea aclivLștilor calturali In 
domeniul Însușirii instru
mentelor de Investigație, 
trebuie «ă-i obișnuim do a- 
ceștla să privească In jur 
cu priceperea șl responsa
bilitatea unor adevărat! e- 
ducatori. să desprindă din 
contactul nemijlocit cu via
ța concluziile șl opiniile 
semnificative de care e alita 
nevoie in osl

tațea educativă focală.
in raport cu aceste con

cluzii. Consiliul Culturii sl 
Educației Socialiste a acțio
nat centru orientarea ac
tivului cultural cu privire 
la sensurile, obiectivele șl 
sarcinile actuale ale muncii __ ... ______ ___________
cultural-educative. De nil- narea muncitorilor și a ță

ranilor la expuneri pe pro
bleme de etică sl echitate 
socialistă), care s-au bucu
rat de succes In programele 
stallllor-pllot. au sl fost 
Incluse In activitatea unor 
numeroase așezăminte cul
turale.

Au fost luate sl alte mă
suri din care redăm doar 
clleva : 
științifică 
cărții 
feritelor

utilizeze aportul pe care-1 
pot avea» elementele îna
intate ce se bucură de ro- 

_____ ......... ........ ________ „_L_ prin faptele lor. 
diverselor categorii sorio-__ Prin: viata lor și care coa-
profcsionale : organizarea si lin Ie un model, un exem-

"V.piui pentru colectivitate.
Conceperea activității 

cultural-educative, ca un 
procea larg desfășurat In 
toate domeniile sl nivelu
rile vie111 socialo, impune, 
pe de altă parte, necesita
tea realizării sale ca operă 
comună — sub conducerea 
organelor ,șl organizațiilor 
de partid — a tuturor fac
torilor educaționali, a tu
turor organizațiilor si Insti
tuțiilor cu sarcini cultural- 
educative. cn șl cu partici
parea tuturor persoanelor

Porriind cie ia ideea că
politicul ®e exurimă fn

__ _ __ ............ ......... . ..... . __ i sociale, 
clallrio a maselor. Toîușl. apare limpede că aria de 
se conturează ca domînan- cuprindere a acțiunii cul
te solicitarea unei nroble- tural-educațlve depășește în 

RU mțitici cu caracter educativ, mod firesc cadrul Inslltu- 
manifestarea dorinței ex- 7,™. ___

n-. pregătite prese de îmbogățire a vie- bninrl să șe manifeste
Nu poate fi fii artistice locale, ca, si t _L.  

mallei cu caracter educativ, mod firesc cadrul Inslltu- 
manlfestarea dorinței ex- lional. această acțiune tre- ........... în

_______ , _ ,_____.______ . —, sl toate sectoarele vieții so- 
otnlB nld faptul că in me- de organizare a acțiunilor riale, in planul relațiilor

fel, clarificarea acestor 
probleme esențiale este 
aprofundată tn prezent cu 
activul cultural, in cadrul 
sistemului complex da pre
gătire și perfecționare a 
cadrelor, prin cursuri de 
mai lungă sau scurtă du
rată, cu prilejul Instruirilor 
organizate la nivelul jude
țelor. în activitatea curentă 
de îndrumare.

O modalitate de 
culturală practică.

acțiune 
folOTl-

organizarea mni 
n pătrunderii 

In rîndurlte di- 
categoril do cl-

acllvltatea educativă prin 
film ; este in plină des
fășurare valorificarea mal 
deplină a patrimoniului 
muzeal, mol buna pro
filare a rețelei muzeale, 
repartizarea sa armonioasă 
pe toi teritoriul tării ele.

Acțiunile întreprinse de 
Consiliul Culturii si Educa-

nevoie In asigurarea efi
cienței acUvllățll cullural- 
cdueailvo.
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Tn sala Ansamblului „Rapsodia Ro- 
mână" din București a avut loc, 
luni după-amlnză, adunarea festivă

- organizată cu prilejul aniversări! a 
59 de ani de la Congresul general

i ai stadlcatelor — Sibiu 1022,
■ în prezidiul adunării au hiat loc 

tovarășii Virgil Trofta. membru al 
F-Comltetulul Executiv, al Prezidiului 
. Permanent al C.C. al P.C.1L, pre- 
-f ședințele Consiliului Central nl Unlu- 
v nil Generale a Sindicatelor, Gheor- 
. ghe Petrescu, vicepreședinte al Con- 
. i.illuluj Central a!- U.G.S.R., Pavel 
• Stefan, secretar nl Consiliului Central 

al U.G.S.IL, Alexandru Seraeovlci, 
Fllln Gel iz, Ion Felea, vechi mlll-

- tanțl ai mișcării muncitorești și sta- 
.cUcale dta țara noastră, Nlcolae, Ma- 

! tel, «ecretar nl Comitatului munJd- 
riroal București nl P.C.R.; Gheorghe’

Siu.pn.ru, președintele Consiliului mu
nicipal București al U.GjSJL, Ioxlf 

' .Walter, secretar ol C.C. al U.T.C.. 
9 Elena Nae, președinta comitetului 

sindicatului de la Fabrica de confec
ții șl-tricotaje București, Gheorgha 

h Buruc, muncilor la uzinele „23 Au- 
”gusi“ București. Erou al Muncii So

cialiste, Elena Dumitru, țesătoare la 
ji întreprinderea „Unirea" București, 
; Petru Carul van. mateiru mecanic la 
.’.uzinele „PoHtolor" București

La adunare au luat parte vecM mi
litant! ol mișcării muncitorești șl 

.■ sindicale din țara noastră, parllci- 
, panțl la Congresul general al sta- 

dlcatelor — Sibiu 1922, activiști de 
partid șl de stat, reprezentanți al 

.unor Instituții centrale șl organiza
ții obștești, muncitori, tehnicieni, ln- 

, gineri din Întreprinderile bucureșteno, 
; oameni de stltață, artă și culiurfi. 
" sludenți șl elevL 
g Adunarea a fost deschisă de tova

rășul Gheorghe Sluparu, care a 
subliniat eemnlficația aniversării a

- E0 de ani <te la Congresul general al 
sindicatelor — Sibiu 1022.

... A luai apoi cuvlntul tovarășul Pa
vel Stefan. După ce n înfățișat con
dițiile Istorice șl soctal-politice în 
care s-a desfășurat congresul șl sem
nificația ea în lupta pentru reali
zarea unității mișcării mundtorcstl 

’ dta țara noastră; vorbitorul a subll- 
,3,ntat că mișcarea sindicală din Româ- 
sn!a a avut în partidul comunist un 
1 Învățător Înțelept, un educator, un 

conducător politic încercat și devotat 
’ fără margini clasei muncitoare șl 
poporului român. Sub conducerea co- 

, murdștlîor, sindicatele ou fost pre
zente activ în organizarea 8Î desffi- 

“■ șurarea litotelor pentru apărarea ta-
• lereselor ritwel muncitoare, a demo

's crațlei șl o ființei naționale a popo-J- 
< Iul român', împotriva exploatării șl

; .jj’.:-!' ' z,, - 'to-'
« t^-LI-J-i.1.^ ' Il I-    1 '' 1 1 •' 1,1 l**'1"1 " ’’ '' .......... ...

asupririi, a politicii de trădare na
țională dusă de burghezia șl moșle- 
rlme.

Idealurile revoluționare de lupta și 
nobilele aspirații ale erolcnl noastre 
clase muncitoare, dezideratele majo- 
ro pentru care a militat ta decursul 
întregii sale istorii mișcarea sindi
cala dîn România șl-ou găsit deplina 
realizare in anii consteucțlcl socia
liste.

în eonltauarc, vorbitorul n opus : 
Astăzi, la a 50-a aniversare a Con
gresului de la Sibiu, sindicalele noas
tre, care unesc ta rindurilo lor peste 
clnd milioane de oameni ol muncii, 
români, maghiari, german! ș! de nlîo 
națîonalilAți. reprezintă o însemnatanaționalități, reprezintă o însemnata 
forță angajata cu toată capacitatea 

■ iln' efonuriîe pe care le depune cia- 
f:.n .muncitoare, Întregul popor, sub 
conducerea partidului, pentru înfăp
tuirea programului do făurire a so- 

■ ciotațll socialiste multilateral dezvol
tate, adoptat do Congresul al'X-Jea al 
Partidului Comunist Român.

Datorită sprijinului prețios de care , 
se bucura din partea partidului, va
loroaselor Îndrumări teoretice șl 
practice date de tovarășul Nlcotae 
Ceaușescu, sindicatele noastre dispun, 
în etapa actuală și ta perspectivă, de 
o concepție clară despre rolul și sar- 

. ctalle ce le revin, sint învestite cu a- 
tribuțll șl răspunderi caro le solici
tă șl le permit să contribute mai di
rect și mai eficient la rezolvarea pro
blemelor mari șl complexe ale con- 
«îrv.cțiel economice, nodale șl cultu
rale dta patria noastră.

înfâțlștad activitatea multMaterală 
desfășurata de sindicate, vorbitorul a 
arătat că ele au îmbrățișat și spriji
nă cu plenitudinea forțelor lor ch'i!- 
marea privind depășirea planului de 
«lat pe anul 1872, pregătirea po baza 
unor angajamente sporite a planului 
■pe 1073. precum șl realizarea înain
te do termen a prevederilor planului 
cincinal 1971—1973.

Sindicatele dta Romftnla — a sub
liniat In continuare vorbitorul — spri
jină pe deplin politica externă a 
Partluulul Comunist Român șl a gu
vernului țării. Atașamentul profund 
al oamenilor muncii, al „slnolcatator 
din țara noastră, la politica Internă 
șl externă a Partidului Comunist Ro
mân !șl au Izvorul In faptul că en- 
corespunde Intru totul Intereselor 
fundamentale și aspirațiilor celor moi 
arzătoare alo poporului român, cau
ze! păcii, cola tor fir li șl progresului 
social ta lume.

Cu prilejul aniversării a 50 de ani 
de In Congresul general Bl sindica
telor din România ținut ta Sibiu — 
n spus ta încheiere vorbitorul

*

CU PRILEJUL CELEI DE-A TREIA ANIVERSĂRI A CREĂRII 
GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU AL REPUBLICII 

VIETNAMULUI DE SUD
Luni la amiază, președintele Marii Pio Carlo Teren zio. a jivut o convor- 

Adunări Naționale, a Republicii So- 
cialLv.e Românffi, Stefan Voltec, a 
primit la Palatul M.A.N. pe secre
tarul general ai Uniunii Interparla
mentare, Pio Carlo Terenzlo, care ne

■ vizitează țară la invitația Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară., ■ ■ ' ■ .

La Întrevedere, desfășurată Intr-o 
atmosferă cordială, au luat parte 
Mlhnl Levente, președintele Grupului 
român din Uniunea Interparlamen
tară. șl Iile Rădulescu. secretar al 
grupului.

în cadrul întrevederii au fost abor
date probleme-de' lnterre reciproz 
privind activitatea șl preocupările 
Uniunii Tnlerpariamehtare, nubJInlin- 
du-ae rolul acestui organism Intema-

blrc cu membri al Comitetului de 
_____, _ conducere al Grupului român din 

pe secrcr Uniunea Interparlamentară.
La Întrevedere, desfășurată lntr-o 

atmosferă cordială, nu luat parte 
Mlhal Levejite,'. președintele Grupu
lui român al Uniunii Interparlamen
tare, Ion Mărglneanu, secretar ol 
Mari! Adunări Naționale, secretar al 
grupului, Iile Râdulescu, secretar al 
grupului, și MIreea Angclescu. mem
bru ah Comitetului de conducere al 
grupului român din Uniunea Inter
parlamentară.

v bupă-amlnză, secretarul general al 
Uniunii Interparlamentare, Pio Carlo 
Terenzio, a făcut o vizită la Ministe
rul Afacerilor Externii,'unde' a' avut. 
o Întrevedere cu Nlcolae Ecotewu, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terna.

stă' zonă, pe baza respectării dreptu
rilor șl intereselor naționale ale po
poarelor indochineze. în încheiere, 
vorbitorul a transmis eroicului popor 
vietnamez urarea fierbinte do a obți
ne Hiocea deplin fa lupta pentru li
bertatea șl independența patriei.

ii cuvlntul ambasadorul

trecere in revistă a succeselor do- 
bîndita do patriot!! sud-vlctnamezi 

iți Lam Van Luu. în lupta dusă jmntni apărarea dom-

Cu prilejul ceîe! de-a treia aniver
sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Viol- ' 
namulul de Sud. Juni după-amtazâ a 
avut loc la clubul uzinelor „Grivlta 
roșie" din Capitală o adunare feslJ- 
vă. organizată sub egida .Consiliului .„„—„„ 
NâUonal al Frontului UrilifiUl So- A luât apoi cuvlntul ornba&odorul 
cUlJste și Comitetului na^onal de so- Lam Van Luu, caro, țâcrnd oUarfia 
Ildarltate cu lupta poporului viet
namez.

Au fost preacnți Lam Van Luu. 
ambasadorul Republici! Vietnamului . 
de Sud. Nguyen Dang Hank, amba- 
eadorul .R, D. Vietnam, membri al 
celor două ambasade.

Adunarea a tost deschisă de Ion 
Turcu. vicepreședinte al Conalilulul 
Național a! Frontului Unității So
cialiste.

Despre semnificația aniversării, 
care a devenit sărbătoarea s naționa
la a RctniWJcil Vietnamului de Sud, 
a vorbii prof. ualv. Tudor lonescu. 
președintele .Comitetului national da 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez, caro, subliniind lupta plină 
do' sacrificii a poporului vietnamez 
pentru făurirea unc! vieți libere jl 
prospere. !n‘.--o patria unita s! in
dependenta. a arătat, că Partidul Co
munist Român, guvernul Republicii 
Socialista România, întregul popor 
român șl-au manifestat Întotdeauna, 
cu] fermitate, «prijlnui deplin șl so
lidaritatea activă cu lupta dreapta a 
poporului vietnamez, ocordtndu-1 în
tregul ajutor politie, material b! di
plomatic. Poporul român «e pronun
ța pentru reluarea nclnllrzlntă a tra-- 
tatlvelor de la Paria, fa vederea re
zolvării politice a situație! din acsa-

Recepție oferită

clara muncitoare, toți oamenii mun
cii. «Indicatele,: Iși manifestă holărî- 
rea fermă de a depune toate efortu
rile pentru înfăptuirea mărețelor o- 
biectlve stabilite de Congresul al X- 
lea al partidului, de a obține, no! vic
torii tn complexa operă de făurire a 
soclallsniulul si comunismului In 
România.

Intr-o atmosferă do puternică tn- 
.«mflețlre, partlelpanțil ia adunare nu 
ndrosat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nlcolae Ceaușescu.

întruniți in această adunare so
lemnă — sa spune In telegramă — 
înlr-un moment tind Întregul nostru 
popor, intr-un puternic entuziasm 
creator, Inilmplni cu noi șl deose
bite realizări apropiata Conferință 
Națională a PorUdnini Comunist 
Român șl cea de-a 23-a aniversare t» 
Republicii, ne; angajăm. In numele 
luiuror celor ce muncesc din Capi
tală, in fața clasei muncitoare, a po
porului șl partidului nostru, a con
ducerii sale, în frunte eu dumnea
voastră, stimate tovarășe Nlcolae 
CeaușcsCT, să nu precupețim nici un 
efori traducerea tn viața a

osului program adoptat de cel 
X-Icsi Congres al P.C.R., pen

tru realizarea înainte de termen o 
planului cincinal. - • ,

Integrate in marea întrecere so
cialistă, care unește lntr-o unici 
voință energiile creatoare ale între
gului popor, colectivele de muncă din 
unitățile economice sie Capitalei, 
răspunztnd ch partidului, ana-
llzIiHl cu înaltă ere patrio
tică activitatea deșt in acest
an, s-au angajat să-ți suplimenteze 
angajamentele asumate, gă pună in 
valoare posibili lățite șl marile re
zerve de care dispun întreprinderile 
luicureșlene In valorificarea superi
oară a resurselor materiale șl umane. 
Asigurăm Partidul Comunist Român, 
Comitelui său Central, pe dumnea
voastră, stimate, tovarășe secretar 
general, că sindicalele, oamenii 
muncii din Capitală, vor mllila 
neobosit, eu profund devotament, 
pentru făurirea, pe nâmîntul Româ
niei, a societății socialiste multilate
ral dezvoltate, pentru prosperitatea, 
bunăstarea și fericirea poporului ro
mân.

•ir
O adunare consacrată acestui eve

niment a avut loc luni și la Sibiu. 
Tovarășul Constantin Bota, președin
tele consiliului Județean al sindica
telor, a vorbit despre „Contribuția 
sindicatelor din România ta formarea 
societății socialista multilateral dez- 
voUate“.

în’.r-o însuflețită atmosferă, col 
la adunare au adresai o te- 

Cenlral al 
Nlcolae Ceatișescu,

.____ __ _.___ _iir Jtfg
Uniunii Interparlamentare, «ubllnlin- 

țlonaj fa crearea unul"climat de pace 
șl ««iritate In Europa.

★
In cursul dimineții, secretarul ge

neral al Uniunii Interparlamentare, (Agerprea)

Luni dimineața a sosit la Bucu
rești președintele Consiliului Execu
tiv al R. 8. Macedonia, membru al 
Prezidiului R..S.F. Iugoslavia. Ksenia 
Bogoov. împreună cu soția, care face 
p vizită In țara noastră.

Oaspetele este însoțit de membri 
a'. Consiliului Executiv al R. S. Ma
cedonia șl de alto persoane oficiale.

La sosire, in Gara do Nord, oaspe
ți! au fost înllmptaaU de vieepre- 

.ședințele Consiliului de Miniștri, 
președintele părții române In Comi
sia mixtă româno-lugoslavă de co
laborare economică. Emil Drăafines- 
cu. cu soția, precum șl de reprezen
tanți al conducerii unor organe cen
trale economice române.

A fost de față ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București. Iso NJego- 
van. membri al ambasadei.

★
în cursul dimineții, tovarășul Emil 

Drâgănescu a avut convorbiri cu to
varășul Ksente Boadev.

La convorbiri,1 caro s-au desfășu
rat lntr-o atmosferă cordială. prie
tenească. au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea tn continuare a 
relațiilor do colaborare șl cooperare 
economică romfino-Iugoslave.

Au participat ponsoane of Male ro
mâne șl iugoslave. »

ie patriciii sud-vlclnamczl 
Sn lupta , dusă pentru] apărarea dom- - 
nltfiUi șl ființei naționale, împotriva 
agresiunii imperialismului american 

•șl a regimului marionetă - da la 
Salgon, a relevat ajutorul prețios șl 
eficace al țârilor socialiste trățeștl. 
sprijinul și încurajarea putemteA a 
întregii omeniri progresiste, inclusiv 
a poporului american. Delegația gu- I 
vcmulul nostru la Conferința de ia 
Paris — a spus vorbitorul — a pre
zentat propunerea rezonabilă, realis
tă. In 7 puncte pentru a accelera re
zolvarea problemei vietnameze șl a 
«■eolablll pacea fa țară, propuneri 
caro se bazează pe respectarea drep
turilor naționale fundamentale ale 
poporului vietnamez. In încheierea 
cuvtatâril eale. ambasadorul a expri
mat, ta numele Frontului Național 
do Eliberare, Guvernului Revoluțio- 
nar Provizoriu și ol populației dta 
Vietnamul de Sud recunoștința pro
fundă partidului comunist, guvernu
lui și poporului român, pentru spri
jinul șl ajutorul prețios țl multlla- 
terni.

In încheierea adunării e fost pre
zentat filmul documentar vietnamez 
„Arta țl tineretul0.

că

mân.

x

. ,■ ;; ini*- ’ăȘfcu,, --.A.

Luni după-omlază a sosit tn Capi 
L’ilft o f ' . .............. " ' ■
dulul Corni

(Agcrpres)

Ea sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația a fost Intlmptantă do to
varășul Aldea Militară, membru al 

, C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C.
iovncla, mern- a! l’.C.R., de activiști de partid.

Auj fost prezențl ;ll

delegație de activiști al Parii-
Comunist din Cehoslovacia,.

condusă de Jan Janik, membru al 
C.C. nl P.C. din Cehostc. ___ .......
bru al Prezidiului ș! secretar ăl C.C. __ ___ _______  ______ vw,____ .
al P.C. din Slovacia, care, la invita- ambasadorul R. 8. Cehoslovace la
tin C.C. al P.C.R., va face o virilii de 
schimb tie experiența In țara noastră.

Cu prilejul celei de-a treia aniver
sări a creării Guvernului Revoluțio
nar Provizoriu al Republicii Vietna
mului de Sud, ambasadorul acestei 
țâri Iu București. Lam Van Luu.. a 
oferit, luni seara, o recepție la res
taurantul „Pescăruș”.

Au participat tovarășii Emil Bod- 
naras. membru nl Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. vicepreședinte al Coa- 
rilluiul de Stat, Janas Fazefeas. mem
bru al Comitetului Executiv a! C.C. 
al P.C.R... vicepreședinte ol Cond-

(Agcrpres)

de ambasadorul

Iul de Miniștri. Teodor Marinescu, 
șef de secție la C.C. al P.C.R.. Mia 
Groza, vicepreședinte ol Marii Adu
nări Naționale. Mircea 'falita. minis
trul educației și învățflmtalulul, Va
riile Gllga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți al 
Consiliului Național al Frontului Uni
tății Socialiste, al Comitetului națio
nal de solidari la te cu lupta poporului 
vietnamez, al unor instituții centrale 
și organizații obștești. personalități 
ale vieții științifice si culturale, ge- 

„ ______  _____ ____ _____ , nerall șl ofițeri superiori, ziariști. •
Jiului de Miniștri, Ștefan Andrei. se- Erau prezent! șefi de misiuni dl- 
cretar al C.C. al P.C.R.. Mlhnl Ma- plomatlce acreditați la București si
rlnescu. vicepreședinte al Consiliu- alU membri al corpului diplomatic..

! /

Cronica zilei
Luni dupfi-amtază a sosit In Capi- schimburilor comerciale țwnflnortn- 

, fală Frantisek Krdjdr. șrim.7mljunci;. ..oT maistrului ‘ afacerilor, cxt&tfC 
Republicii Sociallsle Cohbsfavn . 

’ care faoo o vizită ta țara noastră la 
’ invitația Mlntatertflul Afacerilor Ex

terne.
La steroportuî Otopenl, oaspetele a 

fost Intlmplnat de George Maeovescu, 
prim-adjunct al ministrului afaceri
lor externe, precum șl de alte per- 

j Boano oflctaie.
Au fost prezențl Miroslav Sulek, 

!’ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
1 București, și membri al ambasadei.

*
O delegație comercială dta Indonc- 

: zia, condusă de J. Moeskita, director 
; general In Ministerul Comerțului 
'• Exterior al acestei țări. întreprinde o 
vizita tn România, la invitația Came- 

; rel de Comerț- Oaspeții Indonezieni 
■ au avut întrevederi șl au purtat con- 
/ vorbiri cu membri ai conducerii Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 

t de Mașini, al Camerei do Comerț, cu 
/ conducătorii unor întreprinderi de 
' comerț exterior șl centrate industriale 

‘ și au vizitat întreprinderi econotnl- 4?^ V I 8 es â I rr# 11. cri m n 1FV» /Wfc
j de,/afaceri  _________,

pGrtale cu ofictalltăllle românești au 
' ca scop identificarea unor no! posl- 
j billtâțl privind dezvoltarea șl lărgirea

, .j-ateK,. A'thdnwl. lua
;nce, : i Noul' ambasador hl 'ReputellciV'Âr- 
' ‘ geritina In Republica Socialists 

România, Juan Carlos Marcelino 
Beltramtao, a depus luni o coroană 
de flori la Monumentul eroilor luptai 
pentru libertatea poporului șl<a pa
triei, pentru «octaJIsm.

Republicii Socialiste Românie
in Republica Panama

Prin decret al Consiliului do Stat, 
tovarășul Cornollu Bogdan a fosi 
numit In calitatea de ambosndtw ex- 

■ al Repu- 
_ _____, ta Rotu- 

biicn Panama, cu reședința la Wa
shington.

specialiștilor șl oamenilor traordinar sl plenipotențiar 
indonezieni, convorbirile bileil Socialiste România I

'I

p-ezenfl _________ ___
iagramă Comitetului
P.C.IL, tovarășului Nlcoln„
In care exprimă hotfirirca" oameni
lor muncii dta aceasta localitate de 
a realiza șl depăși angajamentele 
asumata in Întrecerea- socialista.
, ,'Cu , același i prilej, 
âJ!FdSsirurâiel!
crBrile memorabilului 
dezvelită o placă come

(Agerpres)

Ivlșll de partid, 
țl Miroslav Șulek,

București, și membri al ranbasadeL
(Agerpres)

Ptaniflpfirii,--.. Maxim Berghlami,’/ a g 
plecat. JinlK.dlmlneata... Jai-Tohcron .1. 
unde -v-a’faee-o vizită, la lnvltalta gu- 3 
vemujul iranian. : '

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopenl. au fost prezent! E-

.......   _ ... . ...... e.-»S ' a -r
Președintele Comitetului de Stal al milion Dobrcscu, ministru

' . ................. ' ‘

, „ . ■ —"—!’11», - -.
re șl Instituții centrale economie-;, 
precum și Sadcgh Sadrich. amba
sadorul Iranului ta București.

Cu prilejul ZBel naționale a Re
publicii Vietnamului de Sud. minis
trul afacerilor externe al Republicii 
Socialisto România. Cornelia Mă- 
nescu, a adresat o telegramă de fe
licitare ministrului afacerilor exter
ne al Guvernului Revoluționar /Pro
vizoriu. doamna Nguyen Thi Bînh.

jâkir.vitas:. n '.îr.-'n .
s cCu-melașb'prilej, ComltetuEîrtatlb* 
Paf Ide’. soUadrl tiîte'! Cu lupta popbrtiliil 
vietnamez, împreună cu Liga româ
nă de prietenie cu popoarele dta A- 
sîa șl Africa au adresat o telegra-

rame
mfi de feltoltare Comitetului Central 
al Frontului Național de Eliberare 
din Vietnamul de sud șl AUaniel for
țelor naționale, democratico ai paș
nice din Vietnam.

Au mai trimis telegrame organi
zațiilor similare Uniunea Genera
lă a S

i pas-

calelor din România. iU- 
îap Comunist si- U-

meilor. Itetul național pentru la- 
părarca păcii și Uniunea Ziariștilor.

(Agerpres)
‘ '  i

Seară culturală suedeză
' " ' * '■ | > ’ ' . '.C-i’f '
Cu prilejul sărbătorii naționale a 

Suediei — 6 Iunie — Institutul Ro
mân pentru Relațiile Culturalo cu 
Străinătatea a organizat luni tn Ca
pitală o seară culturală.

Dupfi cuvlntul de deschidere rostit 
de Mihnca Gheorghiu, prim-vlce- 
președințe nl I.R.R.C.S.. muzicologul 
Alfred Hoffman a Împărtășit publi
cului impresii "dintr-o călătorie În 
Suedia. ' '■

La manifestare au participat fune-

(Jonari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, personalități ale vie
ți i, cui tur ale și artistice din Bucu
rești, ziariști. un numeros public.

Au luat parte Per Otto Rathsni’in, 
ambasadorul Suediei la București, 
membri al ambasadei șl alll membri 
al corpului diplomatic.

în încheiere i fost prezentat un 
program de filme, producții ale stu
diourilor suedeza.

(Agorpres)

i1

dil pentru pacea șl securitatea lr 
tcrnațlonală. Ignorind Insfi acesl 
propuneri alo G.R.P. ț' ’ " "

vletnamlzării" este sortită Inevitabil 
eșecului si nu poale aduce docil noi 
șl mal grele Infringed forțelor ta- 
tervențloniste. .

Paralel cu operațiunile de luptă, 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
acționează pentru reconstrucția șl 
consolidarea zonelor eliberate, in a- 
'ceasla găslniJu-șl reflectare forța și 
capacitatea puterii revoluționare. A- 
proape 2 milioane șl jumătate de 
hectare de pămlnt nu fost împărțite 
celor cc-I muncesc. S-au lărgit tot
odată rețeaua de școli ®î rețeaua aa- 
nltară. Numai In anul 1071. în zone
le eliberate au fost deschise 1 OtJO 
noi ofili de clasă, au fost ridicate noi 
spitale șl numeroase puncte 
tare.

Definind 
luptei In această nouă etapă.

Se împlinesc astăzi trei ani de Ia 
crearea Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, moment L'/brtc, tiwreJntl o 
etapă nouă, superioară, ta lupta eroi
ci a populației sud-vletnaroozo îm
potriva agresiunii imperialbite, pen
tru salvgardarea Intereselor oale na
ționale.

Exprioalnd voința șl năzuințele cele 
mai fierbinți ale poporului din Viet
namul de sud, Guvernul Revoluțio
nar -Provizoriu o-a afirmat și se a- 
firmă ca o puternică forță cataliza
toare a Întregii mișcări patriotice, 
conducted cu ouocns atlt Jupta de re- 
zfetență, cit șl amplul efort construc
tiv, in zonele eliberate. Stai bine cu
noscute marile victorii obținute de 
forțate patriotice sub conducerea 
Frontului Național de Eliberare și a 
Guvernului Revoluționar Provizoriu. 
Mobilizindu-și toate energiile țl dlnd 
dovadă de un înalt moral, de vitejie 
și p-atare do sacrificiu, de voință 
necHnlJtă de a învinge, patrloțîi sud-- 
vietnamezi au dat puternice lovituri 
trupolor nmericano-salgoneze, cbbe- 
rind treptat efitun după cătun, dis
trict după district. Astfel, Guvernul NAR PROVIZORIU AL REPU 
Revoluționar Provizoriu și-a Instau
rat puterea ta aproape toate regiu
nile rurale, plnfi in împrejurimile ■ 
orașelor care mal aînt controlate do 
regimul oaigonez — șl chiar In uneia 
orașe. Drapelul albastru-roșu, cu . 
stea do aur, al G.R.P. flutură astăzi 
pe palni-cindmi dta Întreaga supra
față a țării,, undo trăiesc 12 milioane 
de locuitori.

Forțele de eliberare au înregistrat 
succese fără precedent ta timpul 
marii ofensive deeloAșate in primă
vara acestui an pe Întreg teritoriul 
Vietnamului de sud. De peste dossfi 
luni de zîle, forțele patriotice des
fășoară ample bătălii împotriva tra
pelor marloaietă. lulnd cu asalt prin
cipalele poziții de apfirare ale ina
micului, de ta linia de demarcație din 
Nord și pînli- in Delta Mekongului. 
în codrul acestor ample acțiuni ofen
sive, patriot! I au eliberat ta Întregime 
provincia Quang Tri, precum șl nu
meroase alte districte — Insumlnd o 
populație de două milioane do locui
tori — unde au instaurat puterea re
voluționarii.

Ofensiva patriotllor este in plină 
desfășurare. în ciuda masivului spri
jin armat al Statelor Unite, situația 
de po fronturile de luptă nu a pu
tut șl nu poate fi schimbată In fa
voarea regimului saigonez. înfringo- 
rilc suferite do trupele mnrțoneU 
dovedesc o dată mal 'mult șubreze
nia regimului anllpopuiar do la Sai
gon. poîlUdl do „vicinam!za
ro" a războiului.

Ănll Îndelungați de război. întrea
ga desfășurare a evenimentelor do
vedesc cu puterea de necontestat a 
faptelor că poporul vietnamez.. caro 
luptă rsi eroism pUdultor. fiind gala 
să facă orice «wcrificiu pentru a-ai 
apăra pfimintu] patriei, dreptul sacru 
la libertate șl Independență, nu poa
te’ fi tafrlnt, că orice încercare da 
perpetuare a conflictului de tipul 
„acțiunilor de pacificare" sau

dil pentru pacea șl securitatea (In
ternațională. Ignorind Insă aceste 
propuneri ale G.R.P. șl alo R. D. Viet
nam, Statele Unite au luat hotărirea 
unilaterala de a nu participa la 'sn- 
dlnțelo conferinței cvadrlpartlte. Tot
odată. S.U.A. au trecut recent la o 
gravă escaladare a războiului prin 
Intensificarea bombardamentelor ae
riene asupra Întregului Vietnam, ca 
șl prin blocarea șl minarea portu
rilor R. D. Vietnam — măsuri 
care au «Urnit o vio dezaprobare 
pe toate meridianele globului. Este 
un adevăr care nu mai trebuie 
demonstrat că drumul spre «olutlo- 
narea conflictului din această fțartc 
a lumii nu trece șl nu poate să trea
că prin escaladarea acțiunilor mili
tare. cl. dimpotrivă, prin tratative 
politice, purtate In spirit constructiv, 
care să permită realizarea obiecti
vului major al încetări! războiului, 
pe baza respectării Intereselo- el 
drepturilor fundamentale ale po
porului vietnamez.

Animale de sentimente profund In- 
temailonallște. de fierbinte prietenie 
frfițcaseâ fată de Vietnamul eroic, po
porul român. România Socialistă «-au 
situat neabătut de partea poporului 
vietnamez, si-âu manifestat .solidari
tatea activă prin eprijlnul material, 
moral șl politic pe care-j l-au acor
dat și II vor acorda Dină la victoria 
finala. După cum este cunoscut, tara 
noastră a foit Printre primele «tale 
care au recunoscut Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud. stabilind cu el rela
ții diplomatice. România socialistă 
susține cu fermitate programul In 
șapte, puncte al G.R.P.. se pronunță 
consecvent pentru o soluție negocia
tă. echitabilă, care să: ducă la relraT 
gerea definitivă a tuturor trupelor 
S.U.A. și ale allațllor lor din Vietnam, 
din Indochina, la respectarea dreptu
lui sacru al poporului vietnamez, al 
calorialte popoare din Peninsula In- 
dochlneză de n-și liotărf Ih mod su
veran propriile desene, fără nici un 
amestec din afarfi. Așa cum este cu
noscut. Republica Socialistă România 
a protestat Imediat, prlntr-o declara
ție guvcmamenialA Împotriva măsu
rilor de escaladare a războiului în
treprinse de S.U.A.. perind anularea 
aceslor măsuri. încetarea tuturor ac
țiunilor agresive ale S.U.A. impo-- 
triva poporului vietnamez. . reluarea 
nelntlrzlatfi a lucrărilor conferinței 
cvadriparlito. Numai prin reșjoștarca 
voinței suverane șl a aspirațiilor te- 
gitlmo ale popoarelor din aceariă 
parte a lumii ®e poale asigura stin
gerea vllvfllalelor război id ui.

Cea de-a treia aniversare o creării 
Guvernului Revoluționar ProvIzorl'J 
al Republicii Vietnamului de, Sud 
constituie, pentru iwporul român, un 
prilej de a-si rea/lrma solidaritatea 
fierbinte cu lupta eroică a populației 
s-jd-vlptnamcze. a întregului popor 
vietnamez, căruia II urcazâ rtol suc- 
cwe In această luată, exprlmlndu-sl 
convingerea nestrămutată in victoria 
cauzei sale drepte.

și nou

(Agerprca)

Sesiune științifică
; Sub egida Departamentului de im- 
. bunătfițlrl fundare din Ministerul 
" Agriculturii, Industriei Alimentaro șl 
, Apelor, luni dimineața au început în 
1 Capitală lucrările sesiunii consulla- 
r tlve privind „Proiectul Mureș".

La sesiune iau porte experți al 
Programului Națiunilor Unite pen- 

• tru Dezvoltare (P.N.U.D.), Orgnnlza- 
‘ Uel Națiunilor Unite pentru Allmen- 
- tnțle șl Agricultură (F.A.O.), Organi
zației Mondiale Meteorologice, Orga
nizației Mondiale a Sănătății, 
UNESCO. Oficiului tehnic al Na
țiunilor Unite, specialiști români, re
prezentanți al ministerelor șl Insd- 
iuțillor centrale și locale beneficiare

■s __________________________________

aSe lucrărilor co « vor executa In 
baza acestui proiect în bazinul Mu
reșului superior.

Dupfi cum s-a mal anunțat, au fost 
luate măsuri pentru refacerea zone
lor calamitate de inundațiile din pri
măvara anului 1970 șl pentru preln- 
tlmnlnarea a noi viituri. Parlicipan- 
țil la sesiune definitivează prevede
rile planului de amenajare complexă 
a 
obiectivele asistenței tehnice pe care 
o acordă Programul Națiunilor Unite 
pentru Dezvoltare realizării „Proiec
tului Mureș" șl planul de- acțiuni 
pentru perioada următoare.

bazinului Mureșului superior.

sport Campionatele europene de hox (tineret)£ , ,,,,
< , ' '/ '8 ■. .
, După galele de Ieri, sini cu- 
. noscuțl somiflnallslll la 3 cate

gorii, . Ia ora actuală, toți fiind
■ deci prezumtivi posesori ai me-’ 
s daliilor do bronz. La flecare din- 
g tre aceste categorii, la tentatl- 
s.-va de a obține (cel putini me- 
. dalia de bronz au participat șl bo-
- xeril noștri. Ion Adam, ta cadrul 
• categ. pană, l-a intltalț pa sovioU- 
!:«11 Lvov, caro debutase c-u o. foarte

rapidă victorie ta gala de «Imbătă 
. seara. Deși s-a mișcat bine fa ring.

Adam a primit o serie de lovituri la 
. figură șl la corp care l-au dus în 

maro dificultate. El a fost trimis la 
. podea ta flecare repriză (I). în ulti
ma fiind, de altfel, abandonat. Dln- 

; tre ceilalți învingători al galei de Ia 
amiază, o Impresie excelenta a pr>- 

V dus «ovictjcul VI. Lemeșev (categ.
mijlocie), căruta spetiallștll 11 acor

dă prima șansă la obținerea titlului. 
Izemeșev (teri l-a învins prin nban-

■ tton pe E. Dieter din R.D.G.) a do-
- minat „plutonul" șl la precedentele 

campionate (In 1970. la Miskolc), clnd
la cucerit titlul in cadrul calea. ml|- 
. Jocle-mică. Aeum. in semifinale, Le-
- meșcv îl va InUÎnl pe iugoslavul Zu- 

nyanln (tavingfitor ieri fa fata poJo-
■ nBzuIul Barinlczuk). Reprezentantul 

nostru ta categ. muscă. Dinu Con-
! durat, a boxat cu o vigoare impre

sionanta. deșcurclndu-so b!j,|e.
fața Iugoslavului Dreran Mlkloyte. un

- boxer avantajat de atanjă 81 toarta

rezistent, în semifinale, Condurat va 
boxa cu ma.ghtaru! Gluck (ctșHgător 
în dauna bulgarului A:idrelkovski). 
Întllntadu-I pe sovieticul Simonov, 
mare favorit al categorie! ușoara. 
Adrian Guțu a boxat curajos, a n- 
vut. un final de partidă excelent, dar 
Simonov, deși a terminat cmilzat. 
a primit (meritai) decizia Ja nunele, 
ca urmare a superiorității ovldenla 
dta primele două reprize. La aceas
tă categorie. Simonov va boxa ta 
mlflnale cu maghiarul Ilarmath. iar 
polonezul Plerwienieclrl cu Vogelruu- 
ter (R.D.G.). Nlc, Băbescu (mijlocle- 
mlcă) a luptat serios ta meciul cu 
bulgarul V. Ivanov,, po caro l-a în
trecut Înainte de Umilă.

în galele de astăzi, care vor de
semna șemlfinallșlil la alte clnd ca
tegorii. vor urca In ring șl cei clnd 

puglllșll români rămaș! In întrecere. 
După-amlază (do la ora 14). Al. Turd 
(scmlmuscă) 11 Inlîtaeșta pe spaniolul 
Rodrieuez șl S. Cuțov (semlusoarfi) 
po cehoslovacul Kaspar, iar seara 
(de la ora 10). Lazăr Marian (cocoș) 
boxează cu Iugoslavul Marie. D. Cun- 
poieșu (semlmljlocie) cu ■ iugoslavul 
Bones și I. Rulcu (grea) cu bulga
rul Gavadlnov. Sperăm ca ta cr*’;- 
nlrâ noastră do milne &fi consemnam 
comportarea bună a puglUstlior noș
tri si — posibilități au 1 — califi
carea lor ta semifinale.

I. D

STOCKHOLMUL

Orațele sfat ca oa- conslrucfii ce alcătu-
menii : fiecare are 
personalitatea lui di«- 
tinctd. Peisajul origi
nal al Stockholmulul 
reunețte, ca Intr-un 
caleidoscop, marea, 
golfurile; insulele, pă
durile de conifere, 
canalele ‘.ți cheiurile, 
care dau un farmec a 
deosebii capitalei tuc- 
deze.

sâni-

liniile directoare aîe 
pro-

așezate pe «fonduri, 
care slmutau condi
țiile de funcționare 
pe țotea. Rezultatele 
cercetărilor contribuia 
la imbundtdfirea con
tinuă a produselor 
firmei.

Pletele externe con
stituia principalele 
debu/ee ți «urse de 
aprovizionare pentru 
multa din industri
ile Suediei. De aci 
decurge fi politica de 
dezvoltare largă a 
relațiilor economice 
ji pa alte planuri cu 
țoale fările, indlfe-

lesa complexul comer
cial Hotărgs-City, do
minat de cinci blocuri 
cu clic 20—25- etaje, 
li care «InS instalate 
magazine de tot fe
lul, in-stilulii bancare 
ji de comerț.

Întreaga dezvoltare 
ftceiici (âri e«te 

Icjaid de faptul ci 
de peste un secol ji 

Dacă erei «a cu- jumătate ea nu a mal 
--1 „i ctrncwcut ritrepiile 

războiului. To! ce au 
real Lzat suededi In 
acești ani de pace 
este rezultatul muncii 
lor harnice, eficiente. 
Suedia este o țară cu 
o indstrtrie dezvolta
tă ; datorită calitâfii 
lor, produsele suedeze, 
de la oțelurile supe
rioare la celebrele 
chibrituri fi de la se
paratoare de lapte 
ptnd la nave si ma
șini de calcul, se 
bucură de o repulafie 
bine stabilita ne piața 
mondtalâ. __ ____

O deosebită atenție facție — 
se acordă cefcetarilbr temelia 
ștUnH/tce și legăturii 
slrtnsc intre urină jl 
laborator. De . acest 
lucru ne-am dă* mai 
bine seama clritlnd 
laboratoarele firmei 
„Volvo*. Inginerul Ake 
Larbom ne-a condus 
In tăia ele fccercare a, 
motoarelor de auto
mobile fi camioane, 
nțide, sub ruprapeghe- Ziua Constituției, rin- ț
rea anul ringur Mini- cerc felicitări poporu- l
clan, 10 majlni. elec- mi hamte țl tenace al i
ironica Jurnirau datele acestei țări. î
pricind comportarea l
a tot atUea moioare, Ch. CERCELESCU

I
!
 caleidoscop, n 

golfurile; injulrfi 
(tarifa V- —

a învinge, patrloții s'.xl- 
u dat puternice lovituri TREI ANI DE LA CREAREA

GUVERNULUI REVOLUȚIO-

BLICII VIETNAMULUI 
DE SUDE ■

’ noțsi orașul, cel mai 
1 indieni este zd faci o 
[ călătorie cu salapa tu- 
ț ristlcă, care te poartă, 
i timp de două' ore, pe 
) . canalele fi brațele rlu- 

rilor, pe sub cele 42 de 
poduri ale acnrieî 
„Veneții, .a Nordu- 
luia. Partea, veche a 
Stockholmulu! alcfltu- 
ieste nucleul lui Irfo-‘ 
ric, cu cartiere con- 

i strulte în secolele 
XVI-XV7I. cu stră
duțe pletrultq «iTdju- 
tlț de prdedHi cechi. 
ateliere mefțefușdresii 
ți depozite de tot fe
lul, ața cum erau cu 
alltea «ule de ani In 
urmd.

Dar Stockholmal nu 
este numai un oraș al 
trecutului. în capitala 
suedeză, ie constru
iește mull, din pranit, 
metal ți sticlă, te 
construlețte trainic ți 
frumos. Au apărut 
cartiere noi; orăiele- 
talelit, s-a 
țeava de 
Căutările 
spre viitor

i-

ciâns^re- 
outoilrâzL 
îndr&meje 
ale arhl- 

'ccjlior. iue'desl și-eu 
găsit, de pildă, expre
sie in ansamblul de

reni de orlndulrca 
socială. Evoluția ul
timilor ani a inre^i»- 
tret o intensificare 
continui a' legături
lor multilaterale din
tre Suedia si Româ
nia, fapt care, după 
cum ne-am putut 
convinge In timpul 
vizitei efectuate in a- 
ceairtă (ard, e pricit’ 
de opinia pubîicd «ue- , 
darâ cu reală jatis- 

ea întărind 
______ economică a 
unor tradiționale le
gături de prietenie ți 
stimă reciprocă Intre 
cele două popoare. 
Este un . sentiment pe 
care poporul no«tru 
U țmpărtdțește Intru 
totul, tranjmițlnd in 
această ci, clnd Sue
dia aniversează săr
bătoarea naționaM,.

■ j

gramul de acțiune al G.R.P. consti
tuie o platformă menită să ralieze 
fa jurul guvernului toata forțele de
mocratico. toate păturile «xdale ani
mate do sentimente patriotice, dor
nice de libertate și pace. El dă ex
presie hotarîrii nestrămutate a for
țelor do eliberare do a obține vic
toria . împotriva agresiuni! imperia
liste. de a construi un Vietnam da 
aud Independent, democratic, pașnic, 
neutru și prosper, ca un pas impor
tant spre reunlf'icarea pașnică a pa
triei.

Prin întreaga sa activitate, pusă în 
slujba intereselor fundamentate ale 
poporului din Vietnamul de sud, a 
cânii faptă erodcă <so bucură do o 
caldă simpatie șl sprijin dta partea 
forjelor progresista de pretutindeni. 
Guvernul Revoluționar Provizoriu 
'și-a cucerit un larg prosUaEu Inter
național. El a fost recunoscut do 37 
do țări ;i a stabilit relații cu parti
de politice și organizații de masă din 
alta circa W de țări.

Un larg ecmi internațional au gfi- 
<dl eforturile constructive ale Guver
nului Revoluționar Provizoriu ta fa
voarea găsirii unei soluții politice 
inolilenifî vietnameze. Așa cum sa 
știe, pe masa conferinței c vad rina rti- 
te.de la,Paris se află programul in 
șapte puncte, concret, rațional și rea
list. prezentai de G.R.P. — șl bucu- 
rindu-sa de ’'sprijinul'deplin al R D 
Vietnam — în vederea reglementarii 
conflictului din Vietnam pe baza 
tratativelor, aceasta râspnnrind in 

' cel ntai taalt grad necesllătU impe
rioase de încetare n acestui război 
pustiitor, care creează grave primej- Dumitru ȚINU

U.G.S.IL
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ÎNCHEIEREA ADUNĂRII REPREZENTĂNȚILOR

OPINIEI PUBLICE EUROPENE destinderii
VESTA BN O.S.S

w !T*A . ■ • ■ a

Pentru transformarea 
Europei intr-un pămint 

d securității și e@U@rin
de la trimisul nostru special

Aprobarea unanimă, in cursul dl- pentru securitate șl colaborare el 
mlnelii de luni, a ,.Declarației so
lemne dc la Bruxelles" a Încunu
nat lucrările Adunării reprezentan
ților opiniei publice pentru secu
ritate șl cooperare europeană, care ' 
s-nu desfășurat In capitala Belgiei, 
cu participarea a peste 70® de de
legați din aproape toate țările Eu
ropei Declarația exprimă adevărul 
incontestabil efi realizarea securită
ții europene a devenit o aspirație 
profunda a popoarelor conttaantu- 
lul nostru, atft dc încercat In trecut. 
Iar pentru aceasta sint necesare e- 
forturi șl acțiuni hotărlte. atit din 
partea guvernelor, cât șl din partea 
oplnld publice.’J' »"« -X -J1 ~ Țf — -r “ - -
jat lnlr-o nlmosferti

riate. Aproape jumătate din. numă
rul delcgațllor și al observatorilor 
care au participat' la adunare — 
parlamentari, oameni politici, sin
dicaliști. scriitori, savant! si artiști, 
reprezentanți al cultelor șl fruntași 
ai unor instituții și oganlzațll Inter
nationale — au luat cuvlntul pen
tru a-și face cunoscute oplnlllo In 
legătură cu problemele păcii șl 
securității pe cnntincnL

Pornind de ta procsselo poziti
ve caro au loc in Europa, parli- 
dpanțil la dezbateri s-au pronun
țat fără rezerve tn favoarea convo
cării conferințe! gcncral-europcne

Declarația solemnă de la Bruxelles

au subliniat necesitatea Începerii 
imedlntc n pregătirii el in cadr-i 

. multilateral, fa ața fel incit ea să 
poată fi convocată intr-un termen 

■ cit mai scurt ‘
Delegația românit a participat ac

tiv la lucrări, prezentfad in toate 
comisiile de lucru ale adunării co
municări prin caro a lăfăi 
lele do vedere ale opi.J 
din tara noastră asupra 
lor dezbătute, arftllnd î 
continuării și sporirii ________
concreta in direcția instaurării pe 
continent a unul climat de [Mice, 
securitate și cooperare, precum ‘ și 
In vederea convocării di mal cu- 

Lucriirile ndunfirii au ansa-' rinrl posibil a, conferinței genertd- 
j-i. Lntr h atmosferă constructivă, europene, 
schimburi de Idei multiple și vii- După a

ifățisftt punc- 
ilnJoi publice 

problcme- 
necesitateo 
efort urli or 

„------- ---------------- ; — ,.j.
continent o unul climat de pace, 
securitate șl cooperare, precum șl 
In vederea convocării cil mal cu-

adoptarea ..Declara(Le 1 m- 
. lemne"» șb după discursul de ,închi

dere Pronunțat de canonicul bel
gian Răymond Goor,' iJarHcipanțli 
la Adunarea de la Bruxelles s-au 
despărțit cu concluzia că trebuie 
să-și multiplice eforturile destinate 
să mobilizeze Întreaga opinie pu
blică europeană, pentru a determi
na guvernele ’ să acționeze cu ho~ 
tărire in direcția Înfăptuirii nobilu
lui deziderat al tuturor popoarelor 
de pe continent : transformarea Eu
ropei Intr-o zonă a păcii, înțelegerii 
și colaborări L.

Rada BOGDAN

Examlnaren situației actutdo 
din Europa, se alirmă in deda- 
rațle. ne-a relevat progroîo eem- 
nLflcnllve înregistrate pa calea 
destinderii, dșr șl obstacole sl 
rezistențe care mai rfimln de 
depășit. Ne pronunțăm hotarit 
și viguros în favoarea securită
ții și a cooperării, fiind siguri ca 
răspundem astfel dortatei tutu
ror popoarelor din Europa, care 
agpJjȚă la o Serială 
SttFuSfc, 

ropeană, caro nu a
războiului, precum șl cu bărbații 
șl femeile care le-au cunoscut, 
noi vg adresăm chemarea de a 
nu precupeți eforturile nu,numai ■ 
pentru menținerea păcii, ci sl 
pentru a consolida pe conti
nentul nostru jim slatem durabil 
de securitate, șl do cooperare.

„Noi am căzut de acord să 
afirmăm, subliniază declarația, 
principiile fundamentale șl uni
versale pe caro trebuie să eo ba
zeze securitatea europeană, in 
spiritul Cartei O.N.U. : renunța
rea la forță șl ta amenințarea 
cu forța ; inviolabilitatea fron
tierelor existente ; neinterven
ția In afacerile interne : respec
tarea independentei naționale șl 
a egalității in drepturi, a tuturor 
statelor ; respectarea suverani
tății și o Integrității teritoriale 
a tuturor țărilor continentului : 
respectarea dreptului popoarelor 
de a dispune ele insele de pro
pria lor fioartă ; coexistenta paș
nică șl buna vecinătate între 
state. Aplicarea Sn practică a 
acestor principii trebuie să In
spire întreaga politică- a destin
derii și dezarmării. în perspec
tiva depășirii grupărilor milita
re șl politice".

Conferinței O.N.U
asupra mediului

înconjurător
STCKIKHOLM 5. — Trimtal spe

cial Agerprefl. Comoliu Vied, trans
mite : în sala „Folketa Hus“ din ca
pitala Suediei s-au deschis, luni, lu
crările Conferinței Națiunilor Unite 
asupra mediului Înconjurător. Sint 
reprezentate 112 atate ; participă, de 
asemenea, invitați din partea diferi
telor organisme Bpcclallzato ale 
O.N.U. si a unor organizații ncRuver- 
namentale. Remărita este prezenta la 
conferință cu o delegație condusă de 
Florin lorgulerscu. președintele Con- 
.dliulsil Național al Apelor.

în cadrul ceremoniei inaugurale, 
desfășurată In prezența regelui Gua- 
tav al VI-Itsa. premierul suedez Otof 
Palme a relevat Importanța proble
melor mediului înconjurător sl. de 
aid. necesitatea unei cooperări in
ternaționale pe această temă. El a 
subliniat că „războiul este cel mal 
rău dintre flagelurile distrugătoare 
ale mediului nostru”.

Lulnd' cuyinlul în cadrul aceleiași 
ceremonii, secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a relevat că 
..problemele dezvoltării sl ale mediu
lui ambiant constituie o preocupare 
majoră pentru omenire”. Waldheim 
a chemat „,1a reducerea, ca oij'cc'.iv 
imedtat șl la eliminarea definitivă, 
ca obiectiv final, a formei celei mai 
cumplite de poluare : Înarmările”. A- 
ceasta — a raus ol — ar răspunde cel 
mal bine Intereselor popoarelor.

■"<

Adunarea .susține fără rezer
ve ideea convocării, conferinței 
europene, pe baza participării 
egale a tuturor statelor’ triterc- 
snie. relevă declarația. Pnrllci- 
pahțll sini dispuși să contribuia 
activ la accelerarea pregătiri
lor conferinței, igfi la inițiativa 
la căutarea șl examinarea pro
punerilor constructive, a căror 
adoptare ar asigura succesul

-.rigle, o .atmosferă. 'favorabilă 
realizării oblectlvetor eL

Parlicipanțil Ia adunare, apre
ciază. de asemenea, că pacea și 
securitaten In, Europa necesită 

.participarea pe picior de ega
litate o celor două state ger
mane. Dlnd o înaltă apreciere, 
încheierii primelor acorduri in-încheierii primelor acorduri in- 

, Ire R.D.G. șl R.F.G., care per
mit normalizarea ulterioară- a 
relațiilor intre i aceste două staț 
te. ei apreciază că a venit 
momentul să se Înfăptuiască re
cunoașterea. R.D.G. conform 

‘ dreptului internațional de către, 
toate țările care nu ău făcut ' 

j acest lucru Încă șl să ae admi
tă cele două state germane la 
O.N.U.

Cu cit vn fi" mal vast șl mai 
activ «rprijinul p-e care opinia 
publică europeană ii va aduce 
ideilor securității sl cooperării, 
folosind toată autoritatea șl in
fluența rin. cu nllt mai repede 
ee vor traduce-in viață aceiio 
deziderate. în încheierea De
clarației solemna adunarea 
lansează un anei către -toți oame
nii șl toate forțele politico El 
sociale din Europa de n-sl uni 
eforturile pentru a face din 
continentul lor un pămlnt al 
păcii șl al colaborării fecunde.

(Agerpres)

IRAK:
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INTRAREA ÎN VIGOARE A ACORDULUI CVADRIPARTIT CU 
PRIVIRE LA BERLINUL OCCIDENTAL Șl A TRATATELOR 
ÎNCHEIATE DE R.F.G. CU U.R.S.S. Șl POLONIA SALUTATĂ 

CU SATISFACȚIE
BONN 5 (Agerpres). — într-o alo

cuțiune rostită la televiziunea vest- 
gennană, cancelarul Willy Brandt a 
raibilnlat însemnătatea Intrării in vi
goare n acordului cvadripârlit asu
pra Berlinului occidental, precum și 
a tratatelor R.F.G. cu1 JJnluneă So
vietică șl cu R. P. (Polonă .Cancela
rul vest-gerinnn a rftmiircat,“ do ase
menea, semnificația pe care o Îm
bracă, in, acest context, vizitele la 
Bonn ale ministrului sovietic ăl âta- 
cerilo- externe ^ adjunctului nilnte- 

■ traiul da externe al Poloniei. „Este 
absolut necesar ca- tratatele sfi, fie 
eonipletaic de evoluția ulterioară a 
realităților, în Inieresui păcii", a 
arătat Ln continuare cancelarul R.F.G.
reanUlilor, In interesul păcii*,

ft

In Încheierea alocuțiunii râie, el a 
subliniat necesitatea de a ®e depune 
in continuare eforturi pentru asigu
rarea unei păci trainice in Europa.

•fr
Primarul _ Berllpulul . occidental, 

Klaas SchClz,ra declarați că intrarea 
în vigoare a acordului1 cvadrlpartll 
asupra Berlinului occldcnial consti
tute rezultatul eforturilor Îndelunga
te șl .încununate de succes îndreptate 
către desllndere în centrul Europeh 
Berlinul occidental,' a arătat Schiitz,^ 
are acum datoria să utilizeze din 
plin largile posibilități care l-au fost 
deschise Iri acest fel șl să aducă o 
contribuție prețioasă la coexistența 
pașnică.

ale forțelor patriotice
VIETNAMUL DE SUD 3 (Ager

pres). — Orașul Phu My, situat la 
• 30 kLlomeirl nord de Qul Nhon, capi
tala provinciei Binh Dlnh, constituie 
ținta unor atacuri puternice lansate 
de, for ide patriotice din Vietnamul 
de sud. După ce au încercuit orașul, 
și au ocupat o teză, inamică apropia- 
ifi. „Crystal”, patrlpțll au anga tar 
lupte și cu militarii salgonezi' dlrio- : 
câți, .in. interiorul aeestul' centru de 

[district.".'
Forțele de eliberare continuă acțiu

nile și in sectorul PlatourUor centra
le, in special In zona orașului Kon- 
tum. T.n ultimele 2ț de ore —j s-a a- 
ounțnt la jcomandamehlul american ■ 
din Salgon — zona acestui oraș a su
ferit cele mal .intense bombarda
mente efectuate ide aparatele! strate
gice B-52. Alte raiduri alo aviației a- 
.mcricarte au ’ ■ 7—•---■•■- >■>------
Tri șl Tliuuo To, precum și 
nllc orașelor Muc șl An Loc.

ie raiduri alo aviației a- 
vizat provinciile i Quong

_j regju_ '

A PREȘEDINTELUI I. B. TITO
■MOSCOVA 5 (Agerpres). — La 9 

Iunie u sorit la Moecovn, Intr-o vi
zita oficială. Iosip Broz Tito, prey 
șcdlniele R.S.F. Iugoslavia, președin
tele Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. El a fost Intlmplnat ta aero
port de Leonid Brejnev. secretar ge
neral al C.C. ai P.C.U-S.. Nikolai; 
Podgomli, președintele ' Prezidiului 
Sovietului Suprem. Alexei Kosighln, 
pfeșcdinlele Consiliului de Miniștri, 
șl’de alte persoane oficiale sovietice.

în aceeași zi, Ia Kremlin, Nikolai 
Podgomii l-a inmlnat președintelui

Ioslp Broz TI to „Ordinul Lcnîh", m»- 
tlncție ce !-a fost acordata, după cum 
s-a mai anunțat, cu praejul împlini
rii a GO de ani.

Nikolai PodgomLl șl Ioslp Broz 
Tlto" au rostii, cuaceastă ocazie, 
scurte cuvlntari.

Seara, Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem 
șl. guvernul U.1LSJS. au oferit un di
neu In cinstea președintelui Iosip 
Broz Tito.

Leonid Brejnev și Iosip Broz Tito 
au rostit alocuțiuni.

LA PANMUNJON

ACORD ASUPRA ORDINI! DE ZI
pentru convorbirile dintre 
societățile de Crace Roșie 

din R.P.D. Coreeană 
șl Coreea de sud

Stabilirea de relații diplomatice 
între R. P. Chineză și Grecia

PEKIN 3 “(Agerpres). — Agenția stabilirea de relații dlptanaUcc, ■ de 
China Nouă a' (rânsznțs comunicatul la data <!e 5 iunie 1072, urmjnd ca 

schimbul de ambasadori sfi ®e facă 
în decurs de șase luni.

Guvernul grec, relevă comunicatul. 
. In conformitate cu principiile rus- recunoaște guvernul R. P. Chineze

pcclului reciproc al suveranllățli »ri drept singurul guvern legal.al Ghi-
lntegrllfitU |teHtoriafe, 'neamestecului neL Totodată, guvernul grec 'la notă 

dc pozlHa guvemului / chinez, in sen
sul că Talvanul este o parte inalie
nabilă a Republicii, Populare -Chir

i >

! Sentința Tribunalului
din San Jose

comun cu privire la stabilirea de re
lații diplomatico intre China șl Gre
cia
. In conformitate cu principiile re.ț- 
peciuiui reciproc al suveranllățli -și 
integrității jteritortalc, neamestecului 
In treburile Interne^ egalității:> și â- 
vantajului reciproc — e® subliniază 
în comunicat — guvernul ,R. P. Chi
neze și guvernul regal al Grecld au 
hotărî t recundaștereă reciprocă și

Ministerial ai O.U.A.
• "I«. 'î' j . J, 3'

ALGER 3. —. Corespondentul A- 
gerprea, C. Benga, transmite : In ca
pitala marocană —■ Rabat — s-au 
deschis iun! lucrările celei de-a Ifl-a 
sâsi'nnl ordinare a Conriliulul Minis
terial ăl Organizației Unității Africa-’ 
jn'e ■ (O.U.A.). Participă un numfir re
cord de stale membre ale prganiza- 
țlel : 10 din 41: Aceustă-retmluna "va 
pregăti ngsodn ■ sesiunii la nivel Înalt 
a O.U.A. caro se vă deschidă la 12 
iunie in capitala marocană.

ti A. iț» ■■ ¥ . ■

ITALIA

în căutarea unei noi
formule guvernamentale

ROMA 5. — Cqre.spohdentul Ager- 
Sre». N. 'Pui,cea, transmite,: Luni.

iullo .Andreotti, desemnat cu o zi 
înainta sfi formeze viitorul cabinet al 
Imitai, ș!-a coriccntrat activitatea a- 
supra Stabilirii cercului de probleme 
pe care le vn înfrunta in consultările 

• cu reprezentanții partidelor de cen
tru-Stinge și cu liberalii, ’n vederea 
delimitări! convergențelor pMib’le in 
scopul, formării’,unei noi coaliții gu
vernamentale. < .

Pentru moment, este încă prematur 
să se facă anticipări privind uunctete 
programatice ,*la viitorului cabinet 

■Intnidt se ,aștcâr>lă elorlflcBri In 
urma Întrunirii Direcțiunii P.D.C. 
Abta după aceea, Apdreoțll va 

■.•trece efectiv lai discutarea punctelor 
programatice ele viitorului cabinei cu 
foștii parteneri hi,coaliției preceden
te sau cu forțele politice susceptibile 
sfi se angajeze, alături de dsmocrnt- 
crc.șllni. In o nouă formulă guver
namentală. 'll

COMPANIA NAȚIONALĂ DE PETROL 

A PRELUAT DESFACEREA

PRODUSELOR SOCIETĂȚII „I. P. C
1

It

ANGELA DAVIS : >’
„Aceasta este:cea mal fericita 1 

zi din viața , mea *” îi. ;

„zlcurola este nevlnocatd !” ,1
Aceile ‘cțiBime ex-prim.nd sen- t 
Stata pronunțată duminică în J 
procesul cunoscutei militante t 
dc culoare Angela Ducts, mem- i 
bră a C.C. a, P.C. din S.U^l., ) 
a:s fost primite eu ropote de a- I 
plauze ji ovații'de inullfmca / 
a’ta sala, devenită neincăpd- \ 
loara, a Tribunalului din San i 
Jose (California). ^Știrea s-a,~Y 

.- transmis cu repezlciuna in mi- t 
ț ca piață din Ja(d tribunalului, , ; Ș 
i aiule sute da pertcur.e ațieptdu ț 
J deznoddmlnlu; procesului. Mem- i 
i brii juriului, a-catuit numai d.n >

albi, au tost apoi puternic a- l> 
ț plaudațl ta ieprca din tribunal ;

i

PNOM PENH-UL 
BOMBARDAT

CU RACHETE
PNOM PENII 5 (Agerpres). — Re

gimul luj Lon Noi este nevoit ®îi facă 
față atacurilor" tot mai .iiisistehte ale 
patriciilor khmeri. Agenția France 
Presse anunță că luni Pnom Penh-ul 
a fost bombardat cu rachete.; Una 
dintre .cele sase rachete lansate da 
natrioțl a căzut chiar pe clădirea mi
nisterului apărării. Este pentru pri
ma <lufi.. menționează agenția, dml 
Pnom" Pc>ih-iil este bombardat. în 
plină zi. cu rachete.

0 O O 0 E3 0 B @ O El @ 
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PHENIAN 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvlnt al delegației So
cietății de Cruce Roșie din R.P.D. 
Coreeană a n.nun țat că, In codrul ce
lei de-ti 13-a IntîlnJrl de lucru a con
vorbirilor preliminare dintre societă
țile do Cruce Roșie din RJ?;D. Co
reeană șl Coreea do șuti, care a avut 
loc ta 5 iunie la Paiimunjon. s-» în
cheiat cu succes activitatea de elabo
rare a ordinii de zi pentru convor
birile proprlu-zlse. Ordinea do zi a 
convorbirilor proprlu-zlse, asupra că
reia s-a convenit după teci luni și 
jumătate de discuții, urmează sfi fie 
supusă, pentru adoptarea formalii, 
celei de-a 20-a lnUlniri a convorbiri
lor preliminare, a cărei data va fl sta
bilita prin legături telefonice.

Ședința Biroului Politic 
al C.C. al P.M.U.P. Edward Gie- 
rek, prim-secretar al C.C- al P.M.U.P., 
Henryk Jablonski, președintele'; Con- 
fillluiui . de Stal. Piolr Jaroșîzewlcz, 

■ președintele Consiliului de Miniștri,' și 
■Stefiin Olszowskl, ministrul afacerilor 
externe, au prezentat luni o infor
mare cu privire la convorbirile pur
tate cu președintele Nixon. Rezulta
tele convorbirilor au toat aprobate.

General-coloncl Ion 
Gheorghe, prim-ndjunct al minis
trului forțetor armate ale RejmblJdl 
Socialiste România, șef al Marelui 
Stat Major, șl-a încheiat, vizita ofi
cială in Anglia.

Ku fost ridicate mâsii- 
ri’o excepționale «'wuiuite ia 
25£ martie in urmă unei încercări ne
reușite de lovitură de stat in Salva
dor. anunța agenția Prensa Latina.

Produse românești premiate la expoziția 
internațională de la Kolin (Cehoslovacia) 

t . ■ ■ .. ...

, PRAGA, 5 — Cores- slovac Kolin. Apre- 
pondenlui Agerpres, cilnd parametrii lehni-
C. Pris&aru, tranrmi- co-economid, comjmr-
tc:-Trăi ^produse ro- .tarea In axploatare, 
mănești au primit pre- randamentul, ' estetica, 
mtal Erporifiei: teHnl- juriul a acordat pre- produse 
ce"inie'r»dftonale care a mbit r — -----
avut loc ih orațul echo- valorulut

Primul secretar al C.C. 
nl P.S.U.G., Erich llonecker, l-a 
primit luni pe Andrei Gromlko,- mi
nistrul afacerilor externe nl Uniunii 
Șțțvl^tlce, aflat Intr-o vizită oficială 
jln capitala "ÎL" p. "Germane. Cu ârie'st 
■ prilej, . meuftonează " agenția A.D.N^ 
nu fost discutate probleme legate de 
politica Uniunii Sovietice șl a R. D. 
'Germane după intrarea in vigoare a 
tratatelor semnate do U.R.S.S. și R. P. 
Polonă cu R. F. a Germaniei, precum 
șl a acordului cvadrJpartlt cu privire 
la Berlinul occidental.

Vizita Iui Fidel Castro în 
Ungaria. Contlnulndu-șl vizita in 
R. P. Ungarii, Fidel Castro, prim-se- 
icrețar al C.C. ol P.C. din Cuba, pre
ședintele Guvernului Revoluționar, 
Însoțit ; de Jenă Fbck, președintele 
Guvernului Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, nu fost luni oaspeții Institu
tului agricol, din orașul’ GiSddllO. s

BAGDAD 5 (Agerpres). — înce
pi nd de ■ duminică. Compania națio
nala Irakiană de petrol a preluat 
desfacerea produselor societății „Irak 
Petroleum . Company". Totodată, a-a 
anunțat că la Ministerul irakian al 
Petrolului a fost înființai un comitet 
care are sarcina de a întocmi un 
proiect de acord permanent cu Siria 

, ppntru coordonarea transportului pe 
teritoriul sirian al petrolului extras 
din Irak si a exportului acestui pro
dus prin porturile da la Marea Me- 
diterană.

■fir

în capitala irakiană au avut loc 
convorbirlBintre Saddam Huaseln el 
Takrlâ, vicepreședinte al Consiliu
lui Comandamentului Revoluției al 
Irakului, sl o delegație economică 
din Franța, care a sodt Intr-o scurta 
vizita la Bagdad. In cadrul întreve
derii. Abu ShadI. președintele Băn- 
rtl Arabo-Francezc. a declarat că 
banca pe care o conduce s-a, oferit, 
prin mijloacele, financiaro de care 
dispune — Ș00 milioane dolari — sfi 
participa In aciiunlla pe care Irakul 
le-ar Întreprinde pe Plan economic. 
Agenția irakiană de știri afirmă că 
sl alte bfinci sl organizații financiaro 
franceze au oferit Irakului facilitați 
de credit.
" r .5' '

• DAMASC — „Alșerla este rata 
si furnizeze Siriei Întreaga asistenta 
de care are nevoie” — ce arată in 
mesajul adresat de președintele nige
rian. Houarl Boumedicne. șeful sla-

............____________________ oil
vicopresedlnte al Conslllu-

0

tulul sirian. gcrieralaluL Hafez H 
.Asșad. -

•fir
Ahmed Abbara, mlntatrul petrolu

lui in Siria, a declarat că" in momen
tul de față, conductele siriene asigu
ră transportul spre Itfedlterană al ți
țeiului provenind din regiunile do 
nord ale Irakului1 care, inabile de na
ționalizare, erau concesionate com
paniei „Irak Petroleum".

RECOMANDĂRILE 
CONGRESULUI ARAB 

AL PETROLULUI■ • ■ '
Partlrtpanțll la; recentul Congres 

arab sl petrolului, de la Alger, au 
adoptat o serie de recomandări in 
vederea asigurării unul contro! efi
cient ai statelor'arabe asupra pro
priilor lor bogății. Congresul reco
mandă acestor țări ftfi-șl crame in 
mod direct și eficace controlul asupra 
indtffiHel lor petroliere și să corner- 
dallzeze ele insele pe piețele In
ternaționale țițeiul propriu, scmnlnd 
contracte de vlnzare cu companiile 
Importatoare, prin Intermediul sode- 
tățllOT naționale. Pe de altă parte, 
congresul cheamă la o poziție soli
dară pentru a Înfrunta companiile 
petroliere străine cure ar încerca să 
afecteze dreptul vreunul hiat arab de 
a-șl asigura suveranitatea asupra 
resurselor naționale.

pentru obiectivitatea lor. An- ) 
ffe.a Daci», rarirâtocrc fi emo- l 
fionairt, a exclamat : .^Aceasta ’ 
este cea mal fericita zi din l 
viața mea ! > Popoarele lumii >' 
vor avea aceasta ca un exem- ț 
piu de ceca.ice trebuie să ,ue 1 
facă pentru eliberarea tuluror * 
dețlrtuților politici". . I

Procesul, apreciat aci, in i 
S.U.A., ca una dintre cele mai 1 
ample fnjcenâri Judiciare, pre- 1 
gătită , in birourile , F.BJ„ care ! 
a «Urnii un cal de proteste in ) 
Statele Unite ji in întreaga < 
lume, a dural J3 săpldmlnl. 1 
Tribunalul a audial, la cererea l 
âciiză'rii, . aproape IM de par- . } 

nil tecrefi șl in- J 
F.BJ.-ulul, poli-

soane — ageni . .. .
formatori al F.B.I.-ului, poli' 
tljli, experll, ai departamentă- 
lor de criminalistică, șerifi — 
care nu au reuțlt imfi sd con-

I eingâ pe nimeni cd Angela Da- 
i vis ar Ji avut vreo legătură cu 
‘ încercarea cjualâ de evadare 
| din incinta Tribunalului comunal \ 
t Martin a unul grup de 3 negri,
I la 7 august 1970. In întreaga 
i lume, cuvlntul opiniei publice, , 

in rindurilc căreia s-a făcut
i auzit cu hotărire glasul no- i 

'porului romăn, a ccptt cu jar-
I piltate anularea înscenării fu- 1 
I dictare ?i eliberar'cu Angelcl i 

Davis.
! Numeroasa personalități ale 
, bieții politlee din S.U.A., repre- 
I zenlanți ai militanfflor pentru 
| drepturi civile și-au exprimat 

satisfacSia in legătură eu dez-
| no ."'3 mint ui procesului (mental 
. Anpciei Davis, salutlnd jusie- 
1 tea deciziei. Prețedinlela „Co- 
i miteluiui pentru apărarea An- 

gelei Davis“ a declarat : „An- 
I geta știe, ca șl noi toți, că a- 
. coastă victorie este o victorie 
1 -a poporului, a mișcării de masă 
| fiare n traversat întreaga Iunie".

I C. ALEXANDROAIE
I Washington,' 3
IJ

.* ■■ V
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produr dc Uzinele 
„ProgrcsuP din Brăila,
marinii combinate si 
circularului — ambele 
folosite In induBtria 

, , , ■ , prelucrării lemnului —
juriul a acordat pre- produse dc Urinele
miuL expoziției ezea- „Mecanica” din Ho-

ft

dc 
„Mecanica"

> hidraulic, ‘ mânS

Cea de-a 35-a aniversare 
a victoriei repurtate la 
Pochonbo de ,anna6a populară 
revoluționară coreeana asupra Inler- 
vetUtoniștilor japonez* a fost marca
tă dum'nlcă. Ia Hycsan. printr-o pa
radă militară șl o demonstrație a oa
menilor muncii, dasfășurate in pre
zenta Iul Klm Ir Sen șl a altor con
ducători de partid și de stat. -

Parlamentul tac a a«)rdn6 
votul său de ' Încredere noului sil
vern format de premierul Ferit Mo
len.

Hotăririle adoptate de 
Congresul național palestl- 
nOSH cu Pr*vlre I® Înfăptuirea uni
tății naționale a tuturor organizații
lor do rezistență palastineană. In do
meniul militar, financiar și al infor
mațiilor. a intrat In vigoare ta 5 iu
nie. anunță ziarul ..Al A hram". Se 
prevede, in acest sens, unificarea tu
turor grupărilor do 'rezistentă paleb- 
tinene In sinul unei organizații ml- 

; lltare comune, denumita Forțele re
voluției paleirUnene șl condusă do 
YajE-ar Arafat

0 proclamație ”Tin «F 89 
impun restricții severe la Importu
rile de .produse lactate și brlnzeturi a 
fost semnală de preșîdlntclo S.U_A„ 
s-a anunțat la Casa Albă. Agenția 
U.P.I. hpreclazfi că aceste rcstricfll &r 

‘ putea s'.Irni puternice nemulțumiri 
din partea celor 18 țfirl afectate, 
printre care se numără țări menib-e 
ale Ple'.el comune, precum șl Noua 
Zeelandă.

Un avion american de 
Up F4 „Phantom" s-a pră
bușit duminică Ln apropierea ae
roportului Dulles din Washington. In 
cursul manifestărilor prilejuite de 
expoadlțla „Transpo ”72”. Un membra 
al echipajului și-a pierdut viața. 
Ii 27 de persoane au fost 
omorîie alte ,!M rftn|t°,n ncci_ 
denlui feroviar care B-a produs du
minica Ln gara Jessor. Republikaă

Bangladesh.

5 s

PARIS 5. — Corespondentul nostru, 
P. DIucoiKSd. transmite : Cu prile
jul inaugurării Cosei partidului din 
localitatea Champigny-sur-Marriei, 
Georges Marchals, secretar general 
adjunct al P.C.F., a rostit o cuvLn- 
tare in caro s-a referit, printre al
tele, la rezultatele convorbirilor din
tre Partidul Comuntet Francez șl 
Partidul Sortai 1st.

El a arătat că P.C.F. comlderil că 
acesta convorbiri trebuie să albă 
drept obiectiv elaborarea unul pro
gram comun de guvernare, care hi 
nu fle un simplu catalog, o acumu
lare de măsuri disparate, ci un tot 
coerent. Programul, a continuat 
Georges Marchate, trebuie ®ă consti
tuie un ansamblu,- să definească o 
politică, comportlnd, in același timp, 
obiective rare să răspundă nevoi
lor muncitorilor șl țârii, precum șl 
mijloacele pentru a le realLza. Da 
exemplu, nu «o poate prevedea aa- 
Usfacerea revendicărilor urgente ale 
maselor poțailare fără a defini trans
formările economice tri politice care 
pot furniza mljlo&ccle. Dc aseme
nea, politica internă șl politica ex
ternă sini inseparabile, e’e trebui» 

‘să cohcure către același scop.
„în aroasta optică, a relevat vorbi

torul, discuțiile au permte. deja, să 
se contureze puncte de convergenta 
care reprezintă o parte substanțială 
a acordului ce urmează o fl Înfăptuit, 
dar nu om ajuns încă la definirea 
unui program de ansambiu coerent, 
pentru că persistă divergențe impor
tante. t!6 că"este vorba de programul 
minimal al naționalizărilor, de anga
jamentul indispensabil asupra unul 
contrast de JegWatură sau de liber
tate de acțiune a Franței pe plan ex
tern. Evident, discuția continuă, re
prezentanții noștri parilcinâ cu spirit 
constructiv, cu toată răbdarea șl do^ 
ririța''“necesară „pentru a atinge 
scopul'.* ., -:■■■■

SOFIA. — La Pkrvdlv a avut loe 
cea de-a 17-a ședință a Com tetei per
manente C.A.E.R. pentru industria 
alimentară. Au fost examinate pro
iectul tie acord cu privire la specia
lizarea șl cooperarea internațională 
multilaterală in producția unor pro
duse alimentare, precum șl unele’ 

^probleme ale colaborării In legătură 
cu dezvoibirea bazei tehnico-mater^ 
riale a industriei alimentaro in jâ" 
rife membre ale C.A.E.R.

Reuniunea 
„Interchim“ 
BERLIN. — La Halle a. avut

ședința consiliului organizației inter
naționale de ramură de colaborare 
in domeniul producției chimice de 
mic tonaj „Interehim”. Au parti
cipat delegații din Bulgaria, Ceho
slovacia, RJD.G.,' Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietica, pre
cum și reprezentanți al Secretariatu
lui' CatE-R. șl al Băncii Internațio
nale de Investiții. La ședință au fost 
examinate probteme privind lărgirea 
colaborării țărilor membre alo 

Interehim".

în orașul nord-iriandez Armagh au avut loc noi ciocniri între trupe bri
tanice ți populația care a participat la un marș ds protest împotriva inter- 

nârii In lagfire, fârâ, judecalâ, o luptătorilor pentru drepiuri civile

oficiile pocale ei dirurorli din întreprinderi oi inotauțll. l*cniru etramaiaie, abonamente prin taiOMPRESJTLA'rELIA", București - 
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