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în toate domeniile, la toate eșaloanele

CONTROL FINANCIAR 
permanent, exigent și unitar

Siderurgiștii 

gălățeni și-au 

fixat noi 

obiective

OBIECTIVE, CRITERII Șl METODE DE LUCRU ALE CURȚII 

SUPERIOARE DE CONTROL FINANCIAR LA ÎNCEPUTUL

în întrecere

ACTIVITĂȚII SALE
1

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
delegația Partidului Comunist din Uruguay

Miercuri la amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al PartLdului Comunist Român, a 
primit delegația Partidului Comu
nist din Uruguay, formată din to
varășii Josd Luis Massera, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. a] 
PC. din Uruguay, Juan Jos6 Ormae- 
clica, membru al C.C. al P.C.U., se
cretar al organizației P.C.U. din 
Montevideo, și Martha Valentini de 
Massera, activistă a Comitetului 
Central al partidului.

La primire au participat tovară
șii Miron Constanținescu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
șccretar al C.C. al P.C.R., Ștefan 
Andrei, secretar al C.C. al P.C.R., 
și Constantin Vasiliu. adjunct do 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Conducătorul delegației P.C. din 
Uruguay a transmis un salut tova
rășului Nicolae Ceaușescu din partea 
tovarășului Rodney Arismendi, prim- 
secretar al Partidului Comunist din 
Uruguay. Mulțumind, secretarul ge
nerai al P.C.R. a adresat un salut 
tovarășului Rodney Arismendi și, 
în numele conducerii partidului nos
tru, a transmis conducerii P.C. din 
Uruguay, întregului partid salutări

tovărășești, împreună cu cele mat 
bune urări de succes.

Convorbirea a prilejuit un schimb 
reciproc de informații și de vederi 
referitor la activitatea celor două 
partide, la dezvoltarea raporturilor 
bilaterale de colaborare și solidari
tate, la unele probleme ale vieții 
politice contemporane, ale mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale.

S-a reafirmat dorința comună de 
a dezvolta in continuare relațiile de 
prietenie și întrajutorare tovără
șească dintre P.C.R. și P.C.U., In 
folosul popoarelor român și Uru
guayan, al unității mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a tuturor forțelor anti i mperialiste.

In cursul convorbirii, au fost 
evidențiate schimbările pozitive din 
ultimul timp din viața internațio
nală, cursul spre destindere, de re
zolvare pe calea tratativelor a pro
blemelor internaționale. In legătură 
cu aceasta, s-a subliniat ascensiunea 
in întreaga lume a luptei maselor 
populare pentru emancipare națio
nală și socială, pentru pace, liber
tate, independență națională și pro
gres social, împotriva imperialismu

lui, colonialismului șl neocolonialis- 
mului. în acest cadru, s-a dat o 
Înaltă apreciere avlntulut luptei an
ti imperialiste a popoarelor latino- 
americane pentru preluarea bogății
lor naționale in miinile proprii, pen
tru o dezvoltare independentă pe 
calea progresului. Salutind pașii po
zitivi realizați in Europa pe calea 
destinderii și colaborării, s-a evi
dențiat însemnătatea înfăptuirii 
securității europene pentru popoa
rele acestui continent, pentru desti
nele păcii în Întreaga lume.

în cursul convorbirilor «-a ex
primat hotărirea de a se acționa 
pentru dezvoltarea în continuare a 
relațiilor dintre Republica Socialistă 
România și Republica Orientală a 
UruguayuluL, in interesul celor două 
popoare, al cauzei păcii, colaboră
rii și securității Internaționale.

A fost exprimată hotârirea celor 
două partide de a milita șl în viitor 
pentru întărirea unității mișcării co
muniste șl muncitorești, a tuturor 
forțelor muncitorești, democratice, 
progresiste, a întregului front anti- 
imperialist.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie tovără
șească.

— Necesitatea întăririi controlului 
de partid și de stat, in etapa făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate — a precizat la începutul 
convorbirii noastre tovarășul EMIL 
HATOS. prim-vicepreședinte al
Cărții Superioare de Control Finan
ciar — decurge din afirmarea tot mai 
puternică a rolului conducător ai 
partidului in toate domeniile de 
activitate economică și socială — 
cerință obiectivă pentru progre
sul economic și social, pentru a- 
tingerea țelului suprem al politicii 
partidului : ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al poporului. Totodată, amplificarea 
roiului statului in conducerea unita
ră a activității economico-sociale. in 
îmbunătățirea substanțială a întregii 
activități impune dezvoltarea, in 
continuare, a funcțiilor de control 
ale Marii Adunări Naționale și ale 
Consiliului de Stat, realizarea unei 
mai bune delimitări intre organele 
puterii de stat, șt cele ale adminis
trației de stat, exercitarea unitară a 
controlului și înlăturarea paralelis
melor in acest domeniu. De întări
rea funcțiilor de control ale orga
nelor puterii de stat este legată în
săți crearea Curții Superioare de 
Control Financiar — organ al Con
siliului de Stat. înființarea Curții 
reprezintă un act organizatoric și 
funcțional de concepție proprie, o- 
riginală, • conducerii partidului și 
statului nostru, personal a tova
rășului Nicolae Ceaușescu. Curtea 
Superioară de Control Financiar are 
menirea să dezvolte funcțiile con
trolului financiar, astfel incit aces
ta să-și aducă o contribuție însem
nată la creșterea eficienței financi- 
ar-valutare, la respectarea fermă a 
hotărârilor partidului și a legilor 
statului in domeniul financiar. Con
trolul exercitat de Curtea Superioa
ră se inteerează armonios in contro
lul general de partid și de stat ce 
se efectuează in toate domeniile de 
activitate economică și socială. In a- 
cest sens, in realizarea atribuțiilor 
noastre de control avem in vedere 
o colaborare foarte strînsă cu Con
siliul Central de Control Muncito
resc al Activității Economice și So- 
cia-le.

centrale obștești — în ceea ce pri
vește îndeplinirea obligațiilor pre
văzute in bugetul de stat, utilizarea 
fondurilor primite de la stat, pre
cum și respectarea disciplinei finan
ciare — un caracter unitar, perma
nent, atotcuprinzător, exigent și efi
cient.

Ca atare, avem in vedere, în pri
mul rind, principiul muncii și con
ducerii colective, începind cu elabo
rarea planurilor de control și pregă
tirea acțiunilor și pină la valorifica
rea constatărilor și urmărirea efi
cienței măsurilor luate pentru elimi
narea neajunsurilor semnalate, a cau
zelor care le generează, pentru im- 
bunătățirea continuă a activității e- 
conomice și sociale. în același timp, 
se va imprima contrdlului exer
citat de către Curte un puternic 
caracter preventiv, astfel incit să 
se înlăture apariția deficiențelor 
incă din faza în care acestea se ma
nifestă ca tendință și să se ia mă
suri pentru înlăturarea din timp a 
cauzelor neajunsurilor. Vom insista, 
de asemenea, asupra creșterii rolu
lui educativ al controlului in forma
rea și dezvoltarea spiritului de or
dine. disciplină și răspundere, a u- 
nei atitudini înaintate față de ircxi-

că, față de proprietatea socialistă, 
de respect față de legile statului. 
Totodată, în centrul atenției noastre 
vom situa preocuparea pentru efec
tuarea unui control financiar-bancar 
bine orientat și coordonat, axat pe 
problemele financiare majore care 
rezultă din documentele de partid 
și de stat, în diverse etape de dez
voltare a economiei. Ne vom preocu
pa in permanență să asigurăm con
trolului financiar un pronunțat ca
racter constructiv, în sensul ca 
acesta să se încheie întotdeauna 
cu stabilirea de soluții și mă
suri pentru prevenirea și în
lăturarea deficiențelor, îmbunătăți
rea activității economico-financiare, 
sprijinirea organelor controlate in 
rezolvarea unor probleme.

— Care sint domeniile asu
pra cărora va fi îndreptat cu 
precădere controlul Curții Su
perioare 7

— Ne propunem ca, în întreaga 
activitate a Curții, să abordăm cele 
mai importante și complexe proble
me din domeniul financiar, monetar 
și valutar. In mod deosebit, activita-

Ca urmare a bilanțului în
cheiat după primele patru luni 
de activitate, siderurgiștii gălă
țeni și-au suplimentat substan
țial angajamentele inițiale. Ast
fel, la sfîrșitul lunii decembrie 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de aici vor raporta o pro
ducție globală suplimentară es
timată la 280 milioane lei, cu 
127 milioane lei mai mult de- 
cît se angajaseră la începutul 
anului. Sporurile valorice se vor 
concretiza în 91 000 tone fontă 
și 105 000 tone oțel, față de cele 
50 000 tone înscrise inițial in an
gajament ; 40 000 tone laminate 
finite pline, cu 25 000 tone mai 
mult ; 12 000 tone tablă și ban
dă din oțel laminate la rece, 
față de numai 5 000 tone ; re
ducerea cu 12 000 tone a consu
mului de metal, de trei ori mai 
mult decît era prevăzut la în
ceput, concomitent cu realizarea 
a 40 milioane lei beneficii peste 
plan, angajament suplimentat 
cu 25 milioane lei. Mobilizatoa
re angajamente au fost refor
mulate și în privința creșterii 
exportului, reducerii cheltuieli
lor materiale Ia 1 000 lei pro- 
ducție-marfă, asimilării unor 
noi mărci de oțeluri. folosirii 
depline a capacităților de pro
ducție și a fondului de timp. 
Noile angajamente ale siderur- 
giștilor gălățeni sînt expresia 
unui țel precis — realizarea 
cincinalului în patru ani și ju
mătate.

Un moment semnificativ al luptei

poporului nostru pentru

(Continuare în pag. a II-a)

Pentru un spor

de 500 kg

porumb la hectar

0 ROMÂNIE LIBERĂ,

DEMOCRATICĂ, INDEPENDENTĂ

40 de ani de la constituirea
Comitetului Național Antifascist

Pagina a lll-a

3,5 MILIOANE LEI 
ECONOMISIȚI 

PRIN AUTODOTARE
La întreprinderea de sîrmă și 

produse din sîrmă Buzău se află 
in faza finală de execuție noi 
instalații realizate prin autouti- 
lare, care aduc economii în va
loare de peste 3,5 milioane lei. 
Este vorba de două cuptoare de 
recoacere a sîrmei pentru șuru
buri, primul urmînd să intre in 
funcțiune la începutul lunii iu
lie. Tot în această perioadă va 
fi încredințată procesului de 
producție o instalație electroli
tică de zincat sînmă cu 32 fire, 
cu caracteristici tehnice supe
rioare celor existente in țară, și 
un cuptor static de calcinare a 
electrozilor, agregate care vor 
contribui la sporirea capacității 
întreprinderii cu 45 la sută.

O TREAPTĂ SUPERIOARĂ
— Ce principii itau la baza 

exercitării controlului de către 
Curtea Superioară de Control 
Financiar 7

— Subliniem faptul că noi înțele
gem să imprimăm, încă de la 
inceput. controlului financiar asupra 
activității organelor centrale de stat 
— in legătură cu aplicarea hotărâri
lor de partid și a legilor țării în do
meniul financiar — ca și asupra 
activității organizațiilor centrale co
operatiste și celorlalte organizații

r

merită să mai

prășești o dată
în pagina a ll-a

Prășitul mecanic al sfeclei de zahăr la cooperativa agricolă de 
producție Traianu, județul Ialomița

A COLABORĂRII PRIETENEȘTI
ROMANO-IRANIENE

naționale a Uniunii artiștilor plastici
noul spital județean

din Satu-Mare
Azi încep lucrările Conferinței naționale a Uniu

nii artiștilor plastici, moment de seamă al vieții 
noastre artistice, prilej al unor ample dezbateri 
asupra realizărilor celor mai de seamă ale ulti
milor ani. dar mai ales asupra direcțiilor esenția
le de evoluție ale artei plastice contemporane ro- 
mâneștL Conferința este chemată să aducă prin

dezbaterile sale o contribuție activă la dezvoltarea 
și afirmarea unei arte plastice în consens cu idea
lurile cele mai de preț ale poporului nostru, unei 
arte care, răspunzind cerințelor societății noastre 
socialiste, să descopere tot mai atent infinita fru
musețe a realităților care ne înconjoară.

Ia preajma acestui eve
niment. de o deosebită 
însemnătate pentru desti
nele artei plastice, acad. 
ION JALEA, artist al po
porului. președinte de o- 
noare al U.A.P.. a cărui 
bogată și indelungă acti
vitate artistică i-au asi
gurat un binemeritat pres
tigiu in cadrul artei plas
tice românești. râspun- 
zind redactorului nostru 
Marina Preutu ia ancheta 
inițială de ziar, ne-a 
spus :

— Artiștii noștri de azi 
sint de citeva ori mai nu
meroși decit in trecut, iar 
arta se dezvoltă acum in 
alte condiții și cu mult 
mai bune. Iată de ce 
plasticienii noștri de as
tăzi sint angajați intr-o 
luptă impresionantă de 
afirmare a idealurilor a- 
eestei epoci pe care o 
trăim, luptă determinată 
și influențată de avintul 
general al maselor de oa
meni din întreaga țară, 
care se străduiesc spre un 
miine mai bogat, mai fru
mos. Exemplul tinerilor

sculptori de la Măgura 
sau al celor, care au par
ticipat la numeroase ta
bere de creație intr-un

da expresie artistică și a 
dărui frumusețe artistică 
oamenilor, mi se pare re
marcabil. Cine ar fi putut

Lecția marii noastre 
tradiții ne învață

sa privim cu
răspundere prezentul

artiști ? Ceea ce poate să 
învețe dalta, ciocanul și 
blocul imens de piatră pe 
un artist este cu mult mai 
important decit ceea ce 
iși poate imagina că se 
poate face in material 
durabil un om care nu 
i-a incercat niciodată tă
ria materială. Exemplul 
lor nu este singular. Aș 
aminti, in aceeași ordine 
de idei, pe tinerii pictori 
care au executat și exe
cută importante lucrări 
monumentale pentru clă
dirile noi ce se ridică, tot 
mai multe și mai mari, 
pe tot cuprinsul 
arta lor, de multe
realizată fără pretenția 
vreunei retribuții mate
riale, se adresează în pri
mul rind oamenilor in 
năzuința de a comunica 
cu ei cit mai direct, cit 
mai firesc, prin interme
diul unui limbaj specific.

Cea mai Însemnată și 
mai importantă activitate

SATU-MARE (Corespondentul 
„Scînteii", Octav Gruineza). — 
Ieri a avut loc in prezența 
tovarășilor Iosif Uglar, prim- 
secretar al Comitetului jude
țean de partid Satu-Mare, și 
Alexandru Calomfirescu, prim- 
adjunct al ministrului sănătății, 
inaugurarea noului spital jude
țean din Satu-Mare construit 
și predat cu 5 luni înainte de 
termen de către oficiul econo
mic central București. Noul 
edificiu arc 750 de paturi, șase 
secții spitalicești — dotate cu 
cea mai modernă aparatură, 
servicii și laboratoare, o poli
clinică, două dispensare urbane.

Un nou și important moment rod
nic in relațiile româno-iraniene — 
așa s-ar putea caracteriza sintetic 
vizita întreprinsă in țara noastră, la 
invitația președintelui Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, și a tova
rășei Elena Ceaușescu, de Maiestă
țile Lor Imperiale Mohammad Reza 
Pahlavi Aryamehr și Farah Pa
hlavi, Șahbanu a Iranului. Calda 
ospitalitate cu care inalții oaspeți 
au fost întimpinați pretutindeni, 
in Capitală, în orașele din provin
cie, in intreprinderile și instituțiile 
vizitate, a dat glas sentimentelor 
de respect . și prețuire dintre 
cele două popoare, voinței lor de a 
întări prietenia și colaborarea reci
procă. Așa cum este cunoscut, rela
țiile româno-iraniene. cu străvechi 
rădăcini istorice, au cunoscut, în
deosebi in ultimii ani, o puternică 
dezvoltare, pe multiple planuri. La 
această evoluție pozitivă au contri
buit considerabil întilnirile dintre 
conducătorii celor două țări, deve
nite tradiționale. Președintele 
Nicolae Ceaușescu a fost in trei rîn- 
duri oaspetele Iranului, după cum 
vizita încheiată marți a fost a treia 
a șahinșahului in România — de 
fiecare dată aceste intilniri prile
juind convorbiri rodnice^ care au 
lărgit continuu terenul de cunoaș
tere, înțelegere și cooperare dintre 
cele două țări.

După cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cursul actualei 
vizite, „există de acum o bună ex
periență în organizarea și desfășu
rarea raporturilor româno-iraniene 
șl sintem încredințați că. bazîn-

Convorbire cu acad. Ion JALEA

elan de spontan entu
ziasm. care au luptat cu 
uriașe blocuri de piatră 
cioplindu-le pentru a le

in trecut să facă această 
muncă grea și costisitoa
re. dar in același timp 
atit de instructivă pentru

(Continuare 
în pag. a IV-a)
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du-ne pe această experiență, pe do
rința comună de a conlucra in spi
ritul deplinei egalități in drepturi, 
vom asigura relațiilor dintre țările 
noastre un viitor strălucit. Aceasta 
va fi, fără îndoială, in folosul am
belor popoare și va servi, totodată, 
cauza generală a colaborării și păcii". 
Convorbirile, întreaga desfășurare a 
vizitei inalților oaspeți iranieni con
firmă pe deplin aceste aprecieri.

România și Iranul sînt țări cu 
orînduiri sociale și forme de guver
năm! nt diferite ; ambelor țări le 
este insă comună preocuparea pen
tru lichidarea rămânerii in urmă in 
dezvoltarea economică, prin valorifi
carea resurselor naționale, interesul 
pentru statornicirea in lume a unui 
climat de pace, securitate și coope
rare internațională. Aceștia sint 
factori trainici, care stimulează pro
movarea unor raporturi de conlu
crare reciproc avantajoasă, cu largi 
posibilități de continuă extindere.

Năzuința comună de a valorifica 
aceste premise și-a găsit expresie in 
Declarația solemnă, semnată la Bucu
rești de cei doi șefi de stat. Izvorâtă 
din preocuparea de a da un conți
nut și mai bogat relațiilor de prie
tenie și cooperare dintre cele două 
state, declarația proclamă voința lor 
comună de a intensifica legăturile 
dintre ele, în domeniile politic, eco
nomic. științific, tehnologic, cultural, 
artistic și uman, corespunzător inte
reselor ambelor popoare. Ceea ce 
conferă acestui document nu numai 
o importanță bilaterală, dar și o 
semnificație internațională de larg 
răsunet este faptul că el consacră, 
ca norme de relații între cele două 
state, precum și in raporturile cu ce
lelalte state, acele principii care re
prezintă cerințele cele mai esențiale 
ale dezvoltării contemporane : drep
tul inalienabil al fiecărui popor de' 
a-și alege sistemul politic, economic 
și social corespunzător voinței și in
tereselor proprii : dreptul sacru al 
fiecărui stat la independență, liber
tate, suveranitate națională și pace, 
obligația de a întreține relații de 
bună vecinătate și bună înțelegere cu 
celelalte state : dreptul suveran al 
fiecărui stat de a dispune de resur
sele sale naturale conform interese
lor naționale ; deplina egalitate in 
drepturi a tuturor statelor, indiferent 
de mărime, potențial, nivel de dez
voltare, sistem politic, economic și 
social ; respectarea deplinei suvera
nități ; dreptul inalienabil al fiecărui 
stat de a participa la examinarea și

rezolvarea problemelor internaționa
le de interes comun ; asigurarea a- 
vantajului reciproc în colaborarea 
economică ; dreptul și îndatorirea 
statelor de a coopera între ele, indi
ferent de orinduire, în scopul men
ținerii păcii și securității ; neameste
cul in treburile interne sau exter
ne ale unui alt stat ; inviolabilitatea 
frontierelor și integritatea teritorială 
a statelor ; obligația statelor de a se 
abține în relațiile internaționale de 
la orice act de constringere. de la 
folosirea forței sau amenințării cu 
forța : dreptul fiecărui stat la apăra
rea individuală sau colectivă ; regle
mentarea tuturor diferendelor dintre 
state exclusiv prin mijloace pașnice.

Declarația solemnă constituie, ast
fel, o nouă verigă în amplul proces 
ce se afirmă tot mai puternic în 
lumea de azi — în direcția de
mocratizării raporturilor interna
ționale, in concordanța cu interese
le dezvoltării libere, nestingherite a 
fiecărei națiuni, cit si ale colaboră
rii, încrederii și destinderii interna
ționale, ale păcii în lume. După 
cum se știe, prin Întreaga sa activi
tate internațională, prin practica 
concretă a relațiilor sale cu celelalte 
state, prin semnarea de declarații 
solemne și alte documente comune 
cu țări de pe diferite continente, de 
mărime sau orientare diferite, 
România lși aduce, cu neabătută 
consecventă, contribuția hotărită la 
acest proces, la afirmarea principii
lor noi ale raporturilor interstatale, 
ce corespund aspirațiilor vitale ale 
Întregii omeniri.

Prin Declarația solemnă, ca și prin 
realitățile concrete ale colaborării 
multilaterale. România șl Iranul o- 
feră un exemplu concludent de a- 
semenea relații constructive. Pe drept 
cuvînt, șahinșahul Iranului arăta : 
„Cred că acest gen de relații stator
nicite intre noi ar putea să se lăr
gească intre multe alte. țări. De alt
fel, ar exista oare o altă posibilita
te ca lumea să se Îndrepte spre.pace, 
spre dispariția litigiilor șl războaie
lor, către reglementarea pașnică a 
tuturor problemelor, către dezarmare 
și spre cooperare și înțelegere paș
nică 7".

Al. CAMPEANU
(Continuare in pat. * V-a)
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!FAPTUL I
DIVERS

] Au tras

pe dreapta
i Un test pe un traseu din Ju- | 
Idețul Mehedinți, privind res

pectarea regulilor de circulație. I 
Intr-un timp record au lost I 
,,testate" 771 de autovehicule. • I Rezultatul : 43 dintre ele. pro- |
prictate de stal, transportau I 
persoane in interes personal, | 

126 prezentau defecțiuni tehnice, .
6 conducători auto au fost gâ- I 
Biți sub influența alcoolului. I 

Iiar 50 au sâvirșit abateri de la * 
normele de circulație. In urma I 
aceluiași test. 44 de condu- 1 
câtori auto, rămași fără carnet • 

Ide conducere, au tras pe... I 
dreapta, Bă se-ndrepte. |

Păcură la...
robinet

Mare bucurie pe locatarii I 
noilor blocuri din noul car- I 

Itier C.E.T.-Nord din Drobe- 
ta Turnu-Severin, auzind că, I 
in sftrșit, s-au... sfirsit lu- I 
crările la conducta de oilmen- I 

Ilare cu apă. Dar, surpriză : in ■ 
ioc de apă. la robinete a ince- I 
put s<5 curgă... păcură. Conduc- | 

Ita fusese racordată de năstruș- 
nicit constructori de la I.J.C.M. I 
nu la aducțiunea de apă, ci la... | I picura de la centrala termică. .
Si. abia inpropată, conducta a I 
fost dezgropată. Alți bani, altă | 

I distracție. De n-ar racorda-o la .
vreo sondă de țiței. Sau la I 
vreo rafinărie I

! Haz de necaz |
• Prelulnd în mod ..creator" | I experiența unor întreprinderi .

care-și ticluiesc reclamele in I 
cuvinte cit mai ademenitoare. | 

Ica. de pildă, celebrele, in toată .
țara. ..băutura ideala este apa I 
minerală", Centrala fabricilor | 

Ide bere, spirt și amidon oferă .
acum publicului consumator de I 
bere... poezie, un original ca- | 

Ilendar-reclamâ. Iată o stro- .
fă pentru... degustare : „Băutu- I 
ra pentru tineri, pentru virst- | 

I nici și femei / Este berea de la ■ I ghiață (cu ,.i“ de la sic!) aro- I I mată cu hamei, / Fiecare cupă | I plină vă desparte de necaz, / .
Fiindcă-n ea găsiți o doză de I 
plăcere și de haz". Am redat I 
numai o strofă, care rimează • 

Icu catastrofă. „Doza noastră I 
de plăcere" rimează cu bere. I 

. Mai ales vara. Cind nu se prea ■ 
J găsește. |

| Purceii din 
| portbagaj

Hale industriale sau... 
platouri de filmare?

Un raid de noapte în întreprinderi bucureștene cu ancheta noastră;
„ASTĂZI AȚI ECONOMISIT SAU AȚI RISIPIT UN KILOWAT?"

...Ora 21,30. Uzina „Autobuzul". 
Cunoștință veche» 11 călcăm pragul... 
Incognito pentru a treia oară. Ca 
și in cel de al doilea raid-anchetă 
de noapte. în toate sectoarele de 
bază se lucra intens, cu efective 
foarte apropiate do schimbul 1. 
Oamenii lucrau cu spor, instalațiile*  
funcționau din plin, iar... becurile 
ardeau atita cit trebuie. întregul 
consum de energie electrica avea un 
scop precis : realizarea sarcinilor de 
plan la nivelul schimbului I. Apre
ciere Întărită de Însuși faptul că. la 
cele 6 autobuze și 16 autoutilitare 
Flanlficate a se realiza în schimbul 

I. la ora sosirii noastre In uzină se 
executau ultimele operații. Planul 
se îndeplinea ritmic. „O situația 
normală" — ne spune inginerul 
Luca Dumitru, șeful serviciului pro
gramare, pregătire și urmărire a 
producției. O situație, adăugăm noi, 
care confirmă, ca și precedentul 
raid-anchetă, că aici fiecare kilowat 
de energie electrică se convertește 
in muncă, în producție utilă.

...Ora 22.15. Fabrica de nasturi șl 
obiecte din mase plastice. Primul 
lucru bun il constituie faptul că am 
reușit să intrăm în întreprindere. 
Anul trecut nu ni s-a făcut această 
„favoare". Al doilea lucru bun este 
că. In ziua următoare, noul director 
al întreprinderii, ing. Athanasie 
Sima, ne-a înfățișat un șir de măsuri 
importante pentru buna gospodărire 
a energiei. Reținem, în primul rind, 
măsurile tehnice : sectorizarea, în 
următoarele 3—5 zile, a tuturor cir
cuitelor electrice ; depistarea și re
medierea tuturor motoarelor elec
trica care In prezent nu lucrează la 
viteze și cu productivitate maximă. 
In al doilea rind : măsurile privind 
ridicarea calificării forței de muncă 
(instructajele tehnice), acțiunile po
litico-educative în scopul creșterii 
spiritului de răspundere pentru eco
nomii la toți salariații.

Dar, acum, să revenim la consta
tările din raidul de noapte. Aici, în 
unele secții, risipa este păstrată sub... 
lacăt. în secția prefabricate, ca și la 
magazia de produse finite termo- 
plaste și la secția ambalaje a sec
torului prelucrări nasturi, luminile 
erau aprinse, deși nimeni nu avea 
nevoie de lumină, pentru că nicăieri 
nu se lucra. Și nimeni nu putea să 
intervină pentru a curma această 
a izibilâ risipă de energie electrică, 
intrucît ușile halelor erau bine 
zăvorite. In secția termoplaste. cu 
15 minute înainte de predarea schim
bului. mașinile de injecție funcțio
nau „in gol".

— Știți cit costă un minut de 
funcționare „in gol" a unei ma
șini ?

— Cît să coste ? — ne-a răspun» 
șeful de schimb, loan Dorobanțu. 
Mașina nu poate fi întreruptă, 
deoarece ea trebuie să funcționeze 
la o anumită temperatură...

Temperatura risipei. Oare nu 
sesiza maistrul rostul întrebării ? 
Noi credem că tocmai pentru că l-a

zadar și mașinile funcționau „în gol". 
Iată de ce dăm dreptate directorului 
fabricii, care spunea că va „aplica 
legea” in domeniul gospodăririi ener
gici electrice.

Următorul popas : fabrica „Trlco- 
dnva", situată în imediata apropiere. 
Aici, cele șapte luni care au trecut de 
la precedentul raid-anchetă nu au 
fost suficiente peptru ca să se rezol
ve niște treburi deloc complicate care 
puteau permite evitarea irosirii de 
energie electrică. Este adevărat, in 
această perioadă, după cum ne decla
ra a doua zi ing. Vasllc Vencu, di
rectorul tehnic al fabricii, au fost 
luate o serie de măsuri tehnice și 
organizatorice. Tot atit de adevărat 
este însă că In multe sectoare — 
secția confecții circulare, atelierul de 
încheiat, depozitul de expediat pro
duse finite — risipa de energie elec
trică era la ca acasă ; sute de lămpi 
de neon Ișl revărsau din belșug lu
mina asupra unor imense spații de 
producție, deși în schimbul III nu so 
mai lucra, fără ca nimeni să răsu
cească acel banal și arhicunoscut co
mutator.

— Cine ar trebui să stingă lumina 
atunci cind aceasta nu mai este ne
cesară ? — 11 întrebăm pe tehnicianul 
Constantin Stogor, care ne-a însoțit 
prin secțiile de producție.

— Electricianul de serviciu.

De acord 1 Electricienii, indiferent 
dc schimbul in care lucrează, tre
buie să fie primii care să vegheze 
asupra modului cum este gospodă
rită energia electrică. Măcar de dra
gul meseriei. Aceasta insă nu scu
tește pe nici unul din salariații de la 
fabrica „Tricodava" de a veghea la 
utilizarea cit mai judicioasă a fiecă
rui kilowat. Nici chiar pe tehnicianul 
Stogor (ofițer de serviciu in acea 
noapte). Oare nu avea „calificare" ca 
să răsucească comutatorul ?

...Ora 23.30. Ne aflăm la Fabrica de 
stofe de mobilă. Al treilea raid-an
chetă, și pentru a treia oară avem 
imaginea limpede, clară, a unei bune 
organizări, a spiritului gospodăresc,

— La noi, lumina este acum mal 
aproape de producție — ne spune 
ing. Ghcorghc Barna, directorul fa
bricii, prezent in sectoarele de fabri
cație la această oră tirzie de noapte. 
De fapt, amplasarea lămpilor elec
trice in imediata apropiere a locurilor 
de muncă nu este singura măsură 
menită să asigure o utilizare cit mai 
judicioasă a energiei electrice, a ma
șinilor. Este o treabă simplă, e vor
ba de spirit gospodăresc și de un 
minim de organizare.

...Ora 0,30 marchează ultima etapă 
în raidul-anchetă. Sintem la uzina 
„Semănătoarea". Redăm, mai intîi, 
declarația secretarului comitetului de

In noaptea de... 30 octombrie 1972, 
la uzina „Semănătoarea”

Atunci a fost făcută această fotografie. După 7 luni, situația este ase
mănătoare. Cu o mică deosebire : de această dată, din imagine lipsește 
și singura persoană prezentă atunci în hala imensă și puternic ilumi

nată. Acum nu lucra nimeni Foto : S. Cristian

partid al uzinei, Ghcorghe Pirvu, fă
cută in ziua următoare anchetei.

— Sint surprins de existența In 
continuare a unor anomalii in gos
podărirea energici electrice în uzina 
noastră. Noi am acționat foarte se
rios in această direcție. La nivelul 
comitetului de partid s-a întocmit 
un program riguros de măsuri, atit 
pentru economisirea materiilor pri
me, cit și a energiei electrice, pro
gram difuzat la fiecare secție și loc 
de muncă.

După cele ce ne-a spus secretarul 
comitetului de partid, surprinderea 
sa, ascultind cele ce i-am relatat, 
pare firească. Firească pină la un 
anumit punct, pentru că firesc era ca 
aceste lucruri să fie cunoscute... Sec
ția 3 montaj combine autopropulsate 
C-12. O situație paradoxală. Pe tron
sonul din dreapta al secției (lungi
me circa 200 m. lățime 15 m) lucrau, 
ici colo, cițiva sudori, iar lumina era 
drămuită cu zgircenie. Alături, pe 
tronsonul din stingă (de aceleași di
mensiuni), o lumină feerică, parcă 
anume aprinsă pentru a scălda in 
razele el de argint (chiar de argint, 
adică costisitoare) sute de metri pă- 
trați de suprafață pe care, in afară 
de citeva combine, nu se afla ni
meni. Situația culminează insă cu 
imaginea intilnită la sectorul de 
montaj al semănătorilor SPC-6. In 
imensa Întindere a halei, cu greu am 
putut descoperi pe singurii doi vop
sitori care, „orbiți" de atita lumină, 
rivalizind cu imaginea nocturnă a 
unui stadion, își îndeplineau con
știincios sarcinile. întrebăm :

— Filmați ?
— Nu... vopsim.
— Noi credeam că filmați...
Dincolo de glumă se ascunde, din 

păcate, un adevăr nu prea vesel : 
numai într-un singur schimb, in sec
torul amintit. în condițiile in care se 
lucrează cu același efectiv, se iro
sesc peste 260 kWh energie electri
că. Este mult sau puțin ? Foarte 
mult, dacă avem în vedere că. în 
primul trimestru, pe ansamblul uzi
nei s-au... economisit doar 5 000 kWh. 
Deci, tot atîți cit se irosesc, in mai 
puțin de 20 de zile, in sectorul amin
tit. Iată că risipa de energie electri
că la uzina „Semănătoarea" continuă 
șl acum, după un an de zile de la 
efectuarea primului raid-anchetă.

Concluzia ? Este limpede că pentru 
a nu mai fi nimeni surprins de a- 
semenea constatări (inclusiv secre
tarul comitetului d^ partid al uzinei) 
nu este suficient numai un program 
de acțiune, de altfel bine gindit. cl 
și un control riguros, atit din 
partea conducerii întreprinderii, cit 
și a organizației de partid, asupra 
modului cum toate soluțiile preconi
zate sint transpuse în practică.

Trebuie, in sfirsit. ca in problema 
„luminăției" excesive să fie făcută... 
lumină !

Iile ȘTEFAN 
Constantin DUMITRU

LA BORZEȘTI

„C A R O M 60"
BACAU (Corespon

dentul „Scinteii", 
Ghcorghe Baltă). — 
In instalațiile Combi
natului petrochimic 
Borzeștl a început fa
bricarea unor noi pro
duse realizate de spe
cialiștii de aici. Este 
vorba, intre altele, de 
un nou sortiment de 
cauciuc sintetic (al 
șaptelea aflat in pro
ducție industrială), de 
nolistirenul antitcrmic, 
de insecticidul PEB-1 
și de latexul polibuta- 
dienic. Inginerul Teo
dor Crișan, șeful ser
viciului de cercetări 
uzinale, ne spunea că 
noul tip de cauciuc 
sintetic, denumit aici 
„Carom 60". este desti
nat industriei de în

călțăminte șl înlocuieș
te duramitul — mate
rial adus din import. 
Pină la sfirșitul anu
lui. chlmiștii din Bor- 
zești s-au angajat să 

. producă circa 1000 
tone din acest tip de 
cauciuc, realizind o e- 
conomie de peste 1.5 
milioane lei valută. In 
ce privește polistire- 
nul antitermic. acesta 
este destinat, intre al
tele, realizării bordu
rilor autoturismului 
„Dacia 1 300". De re
marcat că numai cu 
producția realizată in 
stația-pilot a combina
tului se acoperă nece
sarul actual de polis- 
tlren cu rezistență ter
mică. renunțindu-se 
astfel la import. Noul 
insecticid PEB-1 înlo

cuiește DDT-ul. fiind 
mai selectiv șl mai 
ieftin, realizindu-se 
din materii prime in
digene. De curind a 
fost pusă la punct și 
tehnologia de fabrica
ție a latexului polibu- 
tadienic — produs care 
se aducea pină acum 
din import și se folo
sește la fabricarea co- 
pollmerului ABS. Chi- 
miștii din schimburile 
conduse de maiștrii 
Ion Iordache, Radu 
Stoica și Dorin Boldur 
au realizat deja pri
mele șarje experi
mentale industriale. 
Prin obținerea acestui 
latex se reduce simți
tor importul, combina
tul realizînd o econo
mie anuală de peste 4 
milioane leL

CONCURS DE MACHETE
MĂRCI POȘTALEPENTRU

Direcția generală 
poștelor și ‘ ’ 
municațiilor 
zează un concurs re
publican pentru rea
lizarea machetelor 
grafice necesare emi
siunilor de 'mărci poș
tale pe anul 1974, cu 
temele : Trei decenii 
de la eliberarea

teleco- 
organi-

mâniei de sub Jugul 
fascist ; 25 de ani de 
la crearea mișcării 
mondiale și naționale 
pentru apărarea pă
cii ; Colaborarea cul- 
tural-economică inter»

re-din Capitală și în 
ședințele de județe, 
precum și la sediul 
Oficiului special pen
tru editarea timbrelor 
și controlul mandate
lor — București (Ca- 

europeană. lea- Griviței nr. 64—66
Condițiile de con- sectorul 8). Informații

curs sint afișate la suplimentare se pot ob-
toate oficiile P.T.T.R. ține la telefon 15 69 78.

Lume de pe lume, larmă, în
ghesuială, aldămaș, tocmeală : 
tirg Ia Căzănești (Ialomița). 
Printre căruțe și tarabe, oale 
și ulcioare, se aliniază frumos, 
ca la parcare, autoturismele 
l-B-4554, l-B-973, l-B-6683,
6-B-4843, 4-B-4822. Din mijlo
cul lor, mai precis de lingă 
portbagaje, „apropitarii" auto 
strigă cit ii ține gura : „Ia pur- 
celu „Ia grăsunuu..." Purce- 
lușii. cite 10—15, se lăfăie in 
portbagaje de „Fiat", „Taunus", 
„Dacia", „Hilman" și „Opel“, 
sfidind pe cei 150 000 de frați 
ai lor, de peste drum, de la 
marele combinat din Căză- 
nețti, care tint sortiți să am
ble care cu trenul, care cu ca
mionul. Ce-or fi căutind purce- 
luții din București taman la 
Căzănești ? „Sint ai mei. că 
sint -cooperator- de pe Colen- 
tina“ — pretinde Tudor Tudor, 
stind țanțoș lingă limuzina 
„Hilman" 2-B-3227. Așa a spus 
și la tirgul din Lehliu, cind 
vindea tot purceluși. Tot așa 
spun și ceilalți ,.cooperatori- 
auto". Și, totuși, nimeni nu 
mai are nimic de spus ?

sesizat, a ocolit răspunsul. Pentru că 
d’JDă răspuns ar fi urmat o altă în
trebare : de ce schimbul următor nu 
preia mașinile din mers, fără nici o 
pauză ? Intr-adevăr, mașinile nu tre
buie oprite, intrucît reincălzirea lor 
ar dura circa 30 de minute. Dar 
în timp ce schimbul următor se 
af'a la vestiare, muncitoarele din 
schimbul II făceau curățenie, iar 
mașinile funcționau „in gol". Aici nu 
este vorba numai de daunele provo
cate de energia irosită de un bec (și 
ardeau zeci și zeci de becuri), ci și 
de consumul industrial, infinit mai 
mare pentru acționarea utilajelor, de 
uzura fără rost a pieselor mașinilor. 
N-am primit răspunsul, nu am mal 
pus întrebarea, pentru eă era în cum
păna nopții. Și becurile ardeau in

Meșteșugarii

Cu taxiul,
la plimbare

A'u se știe precis dacă ideea 
de a se plimba prima dată cu 
taxiul a fost a dumneaei (Du
mitra N'ăscuțiu. gestionară fefă 
la magazinul universal din Cer
te), Hunedoara) sau dacă a fost 
a dumnealui (Constantin An- 
drone. vinzător la același ma
gazin). Cert este că amindoi au 
găsit ideea excelentă. O plim- 

■ bere cu taxiul o dată, o plim- 
I bare cu taxiul de două ori, de
I nouă ori... Și, de fiecare dată, 
Ipe dtstanțe apreciabile, contra 

rume variabile intre 800 ți I 000 
lei. Pină au ajuns la 70 000 lei, 

l exact contravaloarea unor con
tracte fictive de vinzare a di- 

I feritelor obiecte în rate. Acum, 
| „nota de plată" fiind încheiată, 
I urmează să fie onorată. Inte

gral.

de

maramureșeni 
se prezintă

BAIA MARE (Prin telefon,
la Gh. Susa). Uniunea județeană 
Maramureș a cooperativelor meș
teșugărești a fost distinsă, nu 
demult, cu diploma de Uniune 
evidențiată a UCECOM pen
tru rezultatele obținute in cursul 
anului 1972, iar cooperativa 
„Mogoșa" din Baia Mare a ob
ținut steagul de unitate frunta
șă in ramura încălțămintei. 
Printre rezultatele bune care au 
determinat obținerea acestor 
distincții, un loc central il ocu
pă calitatea serviciilor către 
populația din orașele și satele 
maramureșene. Pentru anul in 
curs. U.J.C.M. și-a propus des
chiderea a încă 20 de secții, din 
care 8 au fost date in folosință, 
iar alte 8 unități vor fi deschise 
luna viitoare. Printre produsele 
realizate de meșteșugarii mara
mureșeni se numără obiectele 
de artizanat, articolele de uz 
casnic, mobilierul artistic, co
voarele, cergile maramureșene 
și altele, solicitate și la export

(Urmare din pag. I)

Pentru un spor de 500 kg porumb la hectar
MERITĂ SĂ MAI PRĂȘEȘTI O DATĂ

Ploi multe, căldură moderată — caracterizează con
dițiile climatice din această primăvară, condiții deo
sebit de favorabile pentru culturile prâșitoaro. Porum
bul, floarea-soarelui, sfecla de zahăr se dezvoltă foarte 
bine. Pentru a putea folosi din plin aceste condiții na
turale favorabile, astfel ca la toamnă să se obțină re
colte maxime, se cere ca, peste tot, să se execute fără 
intîrziere lucrările de îngrijire a culturilor. Din datele 
centralizate la minister rezultă că, pînă la 5 iunie, in 
cooperativele agricole prima prașilă manuală a fost 
făcută in proporție de 51 la sută la porumb, 94 la sulă

la floarea-soarelui, 97 la sută la sfeclă de zahăr si 62. la 
sută la cartofi. Intrucit mari suprafețe de culturi pră- 
șitoare au fost însămînțate în arătură de primăvară, 
ceea ce constituie un dezavantaj pentru plante, iar 
ploile din luna mai favorizează înmulțirea buruienilor, 
se cere ca aceste neajunsuri să fie compensate prin 
executarea unui număr sporit de prașile, prin lucrări 
dc cea mai bună calitate. O prașilă in plus înseamnă 
la fiecare hectar un spor de recoltă de cel puțin 500 kg 
porumb. Pentru a obține acest spor merită să faci o 
prașilă in plus.

CORESPONDENȚII „SCÎNTEII“ TRANSMIT;

IALOMIȚA
Șiruri de cooperatori 

străbat încet, din zori și 
pină seara, tarlalele. în 
urma lor cimpul rămine 
curat. „întreaga suprafață 
cultivată cu prășitoare a 
fost angajată in acord glo
bal — ne spune tov. Ion 
Avram, director adjunct la 
direcția agricolă. E primul 
an cind roadele aplicării 
acestei forme de retribuire, 
diferențiat după specificul 
fiecărei unități și dorința 
cooperatorilor, se pot vedea 
clar".

Ne aflăm pe terenurile 
cooperativei agricole din 
comuna „Scinteia". Intr-o 
singură zi, cooperatorii au 
prășit 80 de hectare din 
cele 410 cultivate cu sfeclă 
de zahăr. Creșterea densi

tății porumbului în vederea 
obținerii unor producții su
perioare reclamă o atenție 
sporită la intreținerea cul
turilor, îndeosebi pentru 
menținerea numărului sta
bilit de 45 000 plante recol- 
tabile la hectar. Organiza
rea de echipe mixte, in a- 
cord global, a sporit inte
resul mecanizatorilor și 
cooperatorilor pentru exe
cutarea unor lucrări de 
bună calitate. Răspunzind 
de aceeași parcelă de la in- 
sămințat pină la recoltat, 
controlul calității lucrărilor 
de întreținere a culturilor 
este cu adevărat eficient. 
„Orice plantă smulsă de 
cultivator e observată la 
prășitul manual și orice 
buruiană rămasă pe rind o 
vede tractoristul. De aceea, 
lanul nostru de porumb a- 
rată ca o grădină" — spu
nea tov. Ștefan Florea,

președintele cooperativei a- 
gricole din comuna „Scin
teia".

La cooperativa vecină 
din comuna Valea Ciorii 
acordul global se aplică 
individual. La intreținerea 
culturilor colaborarea cu 
mecanizatorii se realizează 
pe grupe : doi tractoriști și 
30 de cooperatori. Prașila 
mecanică a fost executată 
de două ori și manual o 
dată, a fost fertilizată, fa- 
zial, întreaga suprafață.

Și acum, un scurt bilanț : 
din cele 73 700 hectare cu 
porumb au fost prășite me
canic 53 200 ha. Iar manual 
— 47 657 ha ; prima prașilă 
la sfecla de zahăr s-a în
cheiat, iar a doua s-a exe
cutat pe 61 la sută din su
prafețe.

Lucian C1UBOTARU

In cele mai multe coope
rative agricole din județul 
Mehedinți, munca in acord 
global la plantele prășitoare 
a fost organizată temeinic. 
Știind că veniturile lor de
pind direct de mărimea re
coltei, cooperatorii se stră
duiesc să execute fără intir- 
ziere lucrările de întreține
re. Ne-am oprit. în cursul 
zilei de marți, 5 iunie, la 
citeva cooperative agricole. 
Salcia : „La cultura po
rumbului Încheiem, In
cursul zilei de azi, prima 
prașilă manuală pe în
treaga suprafață, iar pra
șila a doua mecanică am
efectuat-o pe 76 la sută din 
suprafață; in cel mult o zi 
vom termina a treia prașilă

manuală la sfecla de zahăr 
de pe cele 150 ha“ — ne-a 
spus ing. Octavian Pleni- 
ceanu. pe care l-am găsit 
in cimp. Pristol : Concomi
tent cu efectuarea celei 
de-a doua prașile manuale 
pe ultimele suprafețe, coo
peratorii au trecut la exe
cutarea celei de-a treia 
prașile manuale la sfecla 
de zahăr. Aici ni s-a vor
bit de „zile record". 
Despre ce este vorba ? 
Anul trecut, cooperativei 
i s-a decernat „Ordinul 
Muncii" clasa I pentru pro
ducția realizată la floarea- 
soarelui. „Vrem să obținem 
producții și mai mari — ne 
relata președintele Ilie 
Leca. De aceea, efectuarea 
lucrărilor de întreținere a 
culturilor a devenit prin
cipala preocupare din a-

ceste zile. In toate fermele 
de cimp se lucrează in a- 
cord global".

In raidul nostru am in- 
tilnit insă unele aspecte 
care dovedesc că. în unele 
unități agricole, organiza
rea muncii lasă de dorit. 
La cooperativa agricolă 
din Albulești, pe mari su
prafețe, porumbul abia se 
mai zărește din buruieni. 
La prașilă se aflau puțini 
cooperatori. La fel, pe 
multe parcele ce aparțin 
cooperativelor agricole din 
Plopi, Vinju Mare, Nicolae 
Bălcescu, Voloiac, buruie
nile cresc văzind cu ochii, 
dar conducerile unităților 
și specialiștii nu iși fac 
nici un fel de griji.

Virgil TATARU

Nu peste multi vreme va începe campania de recol
tare a cerealelor păioase, cind lucrările agricole se vor 
aglomera foarte mult. Ținind seama de acest lucru, la 
teleconferința care a avut loc ieri dimineața Ia minister 
ș-a indicat direcțiilor agricole județene să urmărească 
îndeaproape ca. pină la seceriș, să se efectueze 3 pra
șile la toate culturile. în mod deosebit trebuie grăbit 
prășitul mecanic la floarea-soarelui, deoarece plantele 
cresc viguros și in curînd nu vor mai putea pătrunde 
utilajele în Ian. La toate culturile trebuie să se execute 
un număr sporit de prașile, ceea ce va asigura sporuri 
mari de recoltă.

Rubrică redoctată de
Petre POPA 
Gbeorqbe DAVID 
ți corespondenții „Scinteii"

tea noastră se va axa pe exercita
rea controlului asupra executării 
prevederilor planului financiar cen
tralizat al statului și bugetului de 
6tat, utilizării pirghiilor financiare 
și de credit in conducerea economi
că. as gurării evidenței fondului u- 
,nitar al proprietății de stat. Ca a- 
tare. controlul trebuie orientat cu 
prioritate asupra mobilizării ^urse
lor de formare a fondului central de 
dezvoltare economi co-socială și uti
lizării acestuia, potrivit prevederilor 
legale. îndeplinirii indicatorilor de 
eficiență in toate domeniile de ac
tivitate, inclusiv asupra eficienței și 
respectării condițiilor de incheiere a 
contractelor de import-export, pre
cum si a altor operațiuni care gene
rează drepturi ori obligații In valu
tă. In această optică, va fi exerci
tat și controlul asupra activității Mi
nisterului Finanțelor. Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste România, 
băncilor specializate și celorlalte 
instituții financiare și de credit in 
domeniul planificării financiare, va
lutare și ai creditului, ca și in cel

privind realizarea planurilor de cre
dit și de casă.

In cadrul sarcinilor deosebit de 
importante ce revin Curții Superioa
re menționăm faptul că, la rezolva
rea problemei centrale a dezvoltării 
întregii noastre economii naționale 
— creșterea continuă a eficienței in 
toate domeniile de activitate — o 
contribuție importantă va trebui să 
o aducă această nouă instituție de 
control, urmărind ca organele cen
trale de stat să asigure sporirea efi
cienței economice, creșterea continuă 
a fondului național de dezvoltare 
economico-socială, întărirea discipli
nei financiare și a răspunderii pen
tru folosirea banului public. înlătu
rarea risipei, precum și ridicarea pe 
o treaptă superioară a rolului pir
ghiilor financiare in mecanismele de 
conduoere și planificare la toate ni
velurile.

— Toate acestea, in ceea ce 
privește exercitarea controlului 
financiar ; dar in domeniul a- 
tribuțiilor jurisdicționale ?

— In ceea ce privește atribuțiile

jurisdicționale prevăzute In lege, 
exercitarea acestora privește in mod 
deosebit domeniul stabilirii răspun
derii față de prejudiciile aduse avu
tului obștesc care atrag despăgubiri 
sau amenzi din partea persoanelor 
cu funcții de conducere ce intră îd

grade de jurisdicție și posibilitatea 
unei căi extraordinare de atac. Ne 
aflăm in fața unui nou sistem juris
dictional — specific domeniului fi
nanciar — ce are in vedere stabili
rea răspunderilor materiale pentru 
prejudiciile aduse avutului obștesc.

Controlul financiar
competența de Jurisdicție a Curții 
Superioare de Control Financiar. 
Aceasta reprezintă una din caracte
risticile esențiale ale activității ce 
ne-a fost stabilită prim lege. Pină in 
prezent nici un organ de control fi
nanciar nu a avut atribuții jurisdic
ționale fixate și organizatr intr-un 
sistem propriu și unitar. Conferin- 
du-i-se Curții competența de organ 
de judecată, legea prevede două

Întreaga practică jurisdicțională șl 
de minister public *a  trebui să ex
prime rolul educativ ce revine tu
turor organelor cu atribuții judici
are. In acest context, procurorilor 
— prin ac'elo de sesizare — și com
pletelor de judecată — prin hotâri- 
rile de fond, de recurs ordinar și 
extraordinar — le revine misiunea 
stabilirii exacte a prejudiciilor și 
răspunderilor astfel incit toate acte

le ce le îndeplinesc să reflecte în
totdeauna preocuparea pentru conti
nua întărire a disciplinei financiare 
și a legalității socialiste în general.

— In realizarea acestor atri
buții, ce drepturi au fost con
ferite Curții Superioare de 
Control Financiar 7

_ — Pentru a răspunde acestor ce
rințe de ordin major și a exercita 
un control financiar exigent și efi
cient. Curtea a fost investită cu 
largi drepturi, puțind astfel să dis
pună măsuri pentru înlăturarea și 
prevenirea abaterilor de la normele 
legale cu caracter financiar ; 3ă 
suspende executarea măsurilor cu 
caracter financiar luate de persoane
le controlate, cind măsurile contra
vin dispozițiilor legale ; să suspen
de finanțarea sau creditarea In ca
zurile in care constată cheltuirea 
ilegală a fondurilor bănești in lei 
sau valută, risipă sau proastă gos
podărire ; să blocheze fondurile va
lutare atunci cind constată abateri 
in folosirea acestora ș.a. De aseme
nea, Curtea are dreptul să propună

revocarea persoanelor care dețin 
funcții elective, precum și a celor 
numite de Consiliul de Stat sau Con
siliul de Miniștri, care au săvirșit 
abateri grave de la dispozițiile le
gale cu caracter financiar, precum 
și să reconymde îndepărtarea din 
funcții a altor persoane care au să
virșit asemenea abateri. Totodată, 
Curtea are dreptul să constate și să 
aplice, prin personalul său cu atri
buții de control, in condițiile legii, 
sancțiunile contravenționale pentru 
care competența revine personalului 
de control flnanciar-bancar.

După cum rezultă din cele arăta
te, îndeplinirea in cele mai bune 
condiții a sarcinilor complexe și de 
mare răspundere atribuite Curții 
Superioare de Control Financiar im
plică o activitate laborioasă. Pen
tru a răspunde acestor cerințe este 
necesar să organizăm bine acțiunile 
de control, să dăm dovadă în în
treaga noastră activitate de exigen
ță, obiectivitate, principialitate șl 
competență.

Convorbire realizată de 
Comellu CÂRLAN
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PARTIDUL - sufletul viu,

O ROMÂNIE LIBERA, forța dinamizatoare

DEMOCRATICA, INDEPENDENTA
40 DE ANI DE LA CONSTITUIREA COMITETULUI NAȚIONAL ANTIFASCIST

Patriotismul fierbinte al comuniștilor și-a găsit o strălucită expre
sie in consecvența și dirzenia cu care Partidul Comunist Român s-a 
ridicat in apărarea intereselor vitale ale poporului român, grav ame
nințate de fascism, a/irmindu-se ca sufletul viu, forța organizatoare 
și conducătoare a mișcării noastre antifasciste. Este un merit, al parti
dului faptul că, încă de la primele manifestări ale fascismului in 
viața politică, a demascat cu vigoare esența sa antipopulara și anti
națională. caracterul său diversionist, rolul lui odios ca instrument 
in slujba celor mai reacționare cercuri ale claselor dominante și ale 
imperialismului străin, a acționat stăruitor pentru unirea tuturor 
forțelor democratice și patriotice intr-un front național antifascist. 
Această orientare a P.C.R., reflectind înalta responsabilitate pentru 
soarta și viitorul poporului roman, și-a găsit expresii clare in re
zoluțiile plenarelor C.C. al P.C.R.. in manifestele și chemările parti
dului, in întreaga sa activitate practică.

Tmplinirea In aceste zile a patru decenii de ia con
stituirea Comitetului Național Antifascist este un prilej 
de evocare a bogatelor tradiții ale mișcării antifasciste 
a poporului român, a luptei hotărîte desfășurate de 
forțele muncitorești, democratice, patriotice, în frunte 
cu comuniștii, în apărarea intereselor fundamentale ale 
patriei.

Germenii mișcării antifasciste din România au apărut 
încă în perioada care a 
ca o reacție împotriva 
Intr-un șir de țări ale 
creării primelor nuclee 
cist, Implantate din afară în țara noastră — corp străin 
In viața socială și spirituală a poporului român. Tră
sătura caracteristică a dezvoltării mișcării antifasciste 
a constituit-o îmbinarea organică a luptei pentru apă
rarea independenței, suveranității naționale șl integri
tății teritoriale a țării, amenințate de tendințele expan
sioniste ale Germaniei hitleriste și Ungariei horthyste, 
cu lupta desfășurată pe plan intern împotriva ,,Gărzii 
de Fier”, a legionarilor și celorlalte organizații fas
ciste care, printr-o deșănțată demagogie și agitație na- 
tionalist-șovină, prin asasinat și teroare antidemocra
tică, urmăreau acapararea puterii, cu scopul de a aservi 
România celui mai crunt dușman ai ei, patronilor în 
a căror stăpînire se aflau — hitlerismul. Bucurîndu-se 
de orientarea clarvăzătoare a Partidului Comunist Ro
mân, reflectind în întreaga el activitate interesele și 
starea de spirit ale poporului român, mișcarea noastră 
antifascistă a reușit să ridice la luptă pături largi ale 
populației și să bareze astfel pentru un timp ascensiu
nea fascismului spre putere. Experiența acumulată în or
ganizarea luptei antifasciste în perioada antebelică a 
fost deosebit de utilă partidului în cursul anilor celui 
de-al doilea război mondial, în eforturile încununate 
de un strălucit succes pentru unirea tuturor forțelor pa
triotice, populare și organizarea insurecției naționale 
antifasciste armate din August 1944, care a deschis era 
cea nouă, a luminii, libertății ți progresului în istoria 
României.

urmat primului război mondial, 
înscăunării dictaturilor fasciste 
Europei, precum și împotriva 
ale unor organizații de tip fas-

FEL
ÎNFLĂCĂRAT ȘI DÎRZ

COMITETUL NATIONAL ANTIFASCIST
ORGANIZAȚIE COMBATIVA, PATRIOTICA

în iunie 1933, din Inițiativa P.C.R. 
a luat ființă Comitetul Național An
tifascist, avind menirea de a antrena 
în lupta antifascistă mase cit 
largi de cetățeni, aparținând 
mai diferite categorii sociale, 
conducerea comitetului au 
parte : Iorgu Iordan (președinte). 
Petre Constantinescu-Iași (vicepre
ședinte), Victor Gherasim (secretar), 
Ilie Cristea, Matei Socor. I. Mirones- 
cu, Barbu Lăzăreanu, Radu Cemă- 
tescu, Tudor Bugnariu. Constantin 
Motaș, Iacob Sternberg, Cicerone

mai 
celor

Din 
făcut

Theodorescu. Sandu Eliad, Iile Slă- 
nescu, Ion Iliescu. Gheorghe Popa și 
alții. In Comitetul Național Antifas
cist a activat si tinărul muncitor Ni- 
colae Ceausescu, desemnat de condu
cerea P.C.R. ca reprezentant al ti
neretului democrat din București.

Deși supus neîncetat persecuțiilor 
$i hărțuielilor polițienești, in de
cursul celor 18 luni cit a ființat pină La 
interzicerea sa, Comitetul 
Antifascist a Izbutit să-și 
organizații locale 
centre alo țării, a

Apelul din iulie 1933...
hitlerist în Ger- 

_____ _ ,_______ ,_________  _ nouă îndîrjire a 
reacțiunii fasciste. Peste tot, și la noi în România de 
asemeni, partizanii urii de rasă, ai dictaturii fascisto- 
antisemite se dedau la cea mai demagogică propa
gandă, ațițînd șovinismul și deșteptînd instinctele 
reacționare ale unor pături pe care mizeria unei 
crize fără precedent le împinge să vadă mîntuirea 
lor înapoi, iar nu înainte. Adopții hitlerismului ro
mân iau ca exemplu Germania în propaganda lor.

FATĂ DE CREȘTEREA PERICOLULUI FASCIST ÎN 
ROMÂNIA, SUBSEMNATII, INTELECTUALI Șl MUN
CITORI ROMÂNI, AM LUAT INIȚIATIVA FORMĂRII 
UNUI COMITET ANTIFASCIST, pe baza hotărîrilor 
Congresului de la Paris.

Facem apel la unirea tuturor forțelor muncitorești 
și intelectuale, să formeze pretutindeni, în toate ora
șele, satele, fabricile, birourile și cartierele din țară, 
comitete antifasciste trimițînd adeziunile lor scrise la 
Comitetul Național format la București. Strîngînd în 
jurul acțiunii antifasciste pe toți acei care lucrează 
cu brațul sau cu mintea la orașe și la șale, vom pu
tea stăvili în România triumful unui curent care 
poartă în el germenul de distrugere a tot ce este 
ixyor de muncă și gîndire. Cu acest țel chemăm la 
organizare temeinică și luptă neșovăitoare".

„Izbînda vremelnica a regimului 
mania a provocat pretutindeni o

APELUL COMITETULUI NAȚIONAL ANTIFAS
CIST, IULIE 1933.

Național
___ __ creeze 

in principalele 
raliat în jurul său

și alte organizații antifasciste — Co
mitetul antifascist al tineretului și 
Comitetul antifascist al femeilor, a 
stabilit o conlucrare strinsă cu orga
nizații democratice de sine stătătoa
re, ca Frontul Plugarilor, Madosz-ul, 
Liga Muncii, cu unele partide poli
tice ca Partidul Socialist Unitar. Co
mitetul Național Antifascist se con
figura astfel ca un factor de polari
zare a mișcării antifasciste a mase
lor largi populare.

„Noi, delegați ai Comitetului Național Antifascist, 
Partidului Socialist Unitar și Ligii Muncii, protestăm 
împotriva numeroaselor acte abuzive și ilegale co
mise de organele în subordinea dv. de pe cuprinsul 
întregii țări : 1) „Confiscarea și suspenaarea ziare
lor independente cu tendință antifascistă : „Clopo
tul" de ia Botoșani, sub direcția lui Scarlat Călii- 
machi, „îndrumarea" de la Galați, „Szekely Foldi 
Neplap" de la Tg. Mureș, deși asupra acestor ziare 
cenzura se exercitase cu toată rigoarea ; 2) cen
zurarea abuzivă a ziarului „Proletarul", cu conținu
tul programului de front unic și cenzurarea tolală 
a manifestelor de front unic, ca și cenzurarea ex
cesivă, în general, față de ziarele noastre ; 3) în
chiderea localului Partidului Socialist Unitar din Făl
ticeni ; 4) maltratarea la Poliția Capitalei a munci
torilor Hugo Barany, membru al Partidului Socialist 
Unitar, și Nicolae Ceaușescu, membru al Comitetului 
Național Antifascist ; 5) prigoana împotriva secreta
rului Comitetului Național Antifascist de la Cluj, Tu
dor Bugnariu, căruia i s-au confiscat „Capitalul", de 
Karl Marx, și alte cărți similare.

în fața acestor acte de teroare care se comit îm
potriva aderenților și organizațiilor noastre, în timp 
ce presa cuzistâ fascistă din toată țara, ce merge 
pînă la îndemnul și amenințarea cu moartea contra 
noastră, se bucură de întreaga libertate și sprijin 
chiar, cerem intrarea in legalitate și încetarea tu
turor abuzurilor îndreptate contra noastră".

(Protest inminat în noiembrie 1934 tecretarului 
general al Ministerului de Interne ; reprodus după 
ziarul „Dimineața1').

„Clasele stăpînitoare nu 
sînt in stare să dea poporu
lui decît teroare, gloanțe 

ți mizerie"
„Clasa stăpînitoare din România 

duce aceeași politică de jefuire și 
sugrumare a maselor muncitoare, 
ca și dictatura fascistă a iul Doll- 
fuss. Capitalismul nu mai este in 
stare sâ dea muncitorilor și țărani
lor decit gloanțe și teroare fascistă, 

'război și mizerie. Formați grupe de 
autoapărare pentru lupta împotriva 
terorii patronale, a jandarmeriei și 
a bandelor fasciste !" (Manifest al 
C.C. al P.C.R., februarie 1934).

untrul țării dușmanul principal, a- 
cela care in prima linie trebuie de
mascat. gonit din sinul maselor 
muncitoare, nimicit cu desăvirșire 
este agentura plătită a lui Hitler in 
România. Trecutul acestei organiza
ții este un trecut de asasinate, de 
spionaj in favoarea Germaniei. Ac
tivitatea ei actuală este o activitate 
.de distrugere a forțelor dornice de 
apărare a libertății și independenței 
țării". („Scînteia" din 25 noiembrie 
1938).

„Trăiască frontul unic I"
„Calea fascismului trebuie barată 

prin acțiunea unită a tuturor celor 
ce muncesc — iată lozinca noastră! 
Susțineți cu toții eforturile unității 
de luptă și treceți fără zăbavă la 
alegerea pretutindeni de comitete 
de front unic, manifestind cu pu
tere voința voastră de acțiune unită 
contra fascismului, războiului și 
foamei... Trăiască frontul unic de 
luptă !“. (Manifest al C.C. al P.C.R., 
octombrie 1934).

„Națiunea e în pericol 1“
..Independența poporului român 

este amenințată de statele din blo
cul fascist central european, zis bloc 
revizionist, format sub hegemonia 
imperialismului german. In caz de 
victorie, blocul fascist va șterge țara 
noastră de pe harta Europei. va 
distruge bazele înseși ale existenței 
naționale a unui popor care a luptat 
700 de ani pentru ființa, unitatea și 
libertatea sa.

Națiunea e in pericol. Poporul ro
mân va mobiliza toate slăvitele sale 
tradiții de luptă pentru independen
ță și libertate și, în frunte cu pro
letariatul său, va sări la arme pen
tru a respinge pe cotropitorii im
perialiști de sub semnul crucii in- 
cirligate hitleriste și al fascismului 
horth.vst și a-șl apăra existența". 
(Scrisoare adresată de C.C. al 
P.C.R. conducerii P.N^T.» ianuarie 
1936).

„Vom nimici agentura 
lui Hitler"

„Cine vede clar primejdia care 
amenință țara din partea lui Hitler 
nu poate să nu recunoască că ină-

„Frați unguri, luptați 
alături de poporul român 

contra pericolului 
hitlerist I"

„Tovarăși ! Muncitori 1 Cetățeni ! 
Comitetul teritorial din Ardeal și 
Banat al P.C. din România vă chea
mă pe toți fără excepție să vă faceți 
datoria in armata română. Pune- 
ți-vă in fruntea apărării. Frați un
guri, să nu uitați, asuprirea de 
veacuri suferită de poporul român 
sub feudalismul maghiar. Cu acest 
popor român merită și trebuie să 
luptați cot la cot contra pericolului 
hitlerist, căci regimul lui Hitler e 
cimitirul comun al României și Un
gariei. Nu vă încredeți in revizio
nismul războinic, ci aveți încredere 
în lupta comună și in înțelegerea 
acestor două popoare menite să 
croiască un viitor mai fericit în ba
zinul dunărean...“. (Manifest al Co
mitetului teritorial din Ardeal și 
Banat al P.C.R., martie 1939).

„P.C.R. declară : 
comuniștii vor lupta 

cu arma in mină 
in primele rinduri"

„Trupele de asalt ale lui Hițler 
au invadat Cehoslovacia și se gă
sesc la granițele țării noastre ! Par
tidul Comurjișț din România dă a- 

. larma 1 Hitler vrea să ne răpească 
'griul, petrolul și teritoriul. El vrea 
,să ne arunce in robie... Ridicați-vă 
la luptă pentru a impiedica orice 
capitulare... Partidul Comunist din 
România declară : comuniștii vor 
lupta cu arma In mină în primele 
rinduri". (Manifest al P.C.R. din 
17 martie 1939).

Eram unul dintre conducătorii Co
mitetului Național Antifascist cind, 
în septembrie 1934, conducerea 
partidului ne-a indicat numele unui 
tinâr muncitor care urma să par
ticipe la una din plenarele comite
tului.

— Bine, dar unde l-ați găsit pe 
acel tinăr, pe acel luptător in 
virstâ de... 16 ani ? — am întrebat.

— II vei vedea și te vei convinge 
că ne putem bizui pe el. Așa cum 
ne-am convins și noi in cei doi 
ani de dnd l-am văzut lucrind ca 
activist al U.T.C. Are calități care 
vor face din el un militant revo
luționar cu care ne vom mindri.

...A venit și ziua plenarei care se 
ținea in locuința lui Scarlat Calli- 
machi. Un tinăr cu pârul negru, cu 
trupul firav, dar cu o privire plină 
de dirzenie ni s-a prezentat in calita
tea in care a fost trimis, fără să se 
intimideze in fața nimănui dintre 
noi, bărbați in toată firea, bătrinî 
pentru el. profesori universitari.

După prezentarea raportului C.N.A. 
a unor dări de seamă ale comite
telor regionale, comitetului antifas
cist al femeilor și celui al tinere
tului. a luat cuvintul. printre pri
mii. reprezentantul celor mai tineri 
dintre tinerii muncitori antifas
ciști. Ne-a cucerit prin sinceritatea 
și ardoarea ce răzbateau din cuvin
tele sale, prin încrederea de neclin
tit în dreptatea cauzei, a crezului 
căruia, se vedea lesne, i se dăruise.

Avîndu-1 alături. în prezidiu, pe 
profesorul Iorgu Iordan — acesta 
m-a întrebat ..cine-i tinărul" ? — 
pentru ca la sfirșitul cuvântării lui 
Nioolae Ceausescu să-mi mărturi
sească, in timp ce-1 aplaudam im- 

GLASUL DEMN Al INTELECTUALITĂȚII
Este un temei de îndreptățită mindrie patriotică pentru poporul 

nostru faptul că, în anii de cumpănă ai ascensiunii fascismului spre 
putere, intelectualitatea țârii — prin figurile ei cele mai reprezenta
tive. prin personalitățile care și-au înscris pentru totdeauna numele 
in istoria culturii românești și au dus faima țârii peste hotare — și-a 
ridicat glasul împotriva barbariei fasciste, in apărarea democrației, 
libertății fi independenței patriei, a marilor valori ale umanității.

MIHAIL SADOVEANU : „Hitle- 
rismuî e o rătăcire a timpurilor 
groaznice de după război ; este o 
enormă sălbăticire și revenire la 
epoca de piatră..."

GEORGE ENESCU : „Nu recu
nosc in Germania lui Hitler nimic 
din măreția celor ce au sfințit ge
niul omenesc in secolul trecut. 
Asta nu înseamnă că poporul ger
man s-a schimbat — nu, ci a intrat 
cu ochii in lumina unui soare fals 
care i-a luat vederea".

„Cultura va trăi. Prea e mare 
patrimoniul ce l-au acumulat ati- 
tea secole de trudă și credință pen
tru a face dintr-o dată TABULA 
RASA din tot ce am strîns și am 
asimilat. Impasuri a mai avut ome
nirea. Și le-a răzbit pe ’oaie cu o 
vitalitate eroică. Nu-i va linși cu
rajul nici de data aceasta. Trebuie 
să credem că vom ÎNVINGE".

preună cu restul auditoriului : 
..S-au gindit bine cei care l-au tri
mis aici".

Peste numai citeva zile. împreu
nă cu alți tovarăși, aveam să adre
săm ministrului de interne un pro
test în legătură cu maltratarea, la 
Prefectura poliției Capitalei, a tî- 
nărului militant, care fusese ares
tat. Imediat după ce a fost elibe
rat s-a avîntat cu și mai înflăcă
rată pasiune in pruncă. Mereu neo
bosit — in organizarea de mitinguri 
și acțiuni de protest împotriva fas
cismului și a terorii, in mobiliza
rea la luptă a tinerilor muncitori, 
in strîngerea legăturilor cu tinere
tul studențesc. Peste doi ani l-am 
reintilnit — de astă-dată la Dofta- 
na. Ne aflam in celule vecine. Era 
la fel de Înflăcărat și dîrz cum il 
cunoscusem la prima noastră întâl
nire...

Tinărul acela de 16 ani s-a călit 
In incercârile aspre ale luptei ile
gale : nici schingiuirile, nici temni
țele și lagărele nu l-au putut clinti 
de pe calea pe care a pășit. Mili
tantul. care cu patru decenii in 
urmă iși făcea ucenicia revoluțio
nară în rindurile mișcării antifas
ciste, s-a afirmat ca un strălucit 
conducător politic, cu un Imens 
prestigiu in țară și peste hotare. 
Investit azi cu cele mai înalte răs
punderi in partid și în stat, el con
stituie pentru' noi 
exemplu de dăruire 
sele poporului și ale 
cauza socialismului.

toți un înalt 
pentru intere- 
patriei, pentru

Acad. Petre
CONSTANTINESCU-IAȘI

că

N. IORGA : „Fuhrerismul se gă
sește intr-o grea criză. Care, e 
omul care să se simtă mulțumit de 
călciiul greoi care-i apasă gitul, de 
piriie ? Care e obrazul slngerat cu 
biciul care să nu se strimbe ? Care e 
robul legat de miini care să nu 
Încerce a si le desface ?“.

..Ferește-te. popor al meu. c 
mari primejdii ti se pregătesc...“.

N. TITULESCU : „Garda de Fier 
m-a declarat obiect de agresiune. 
Accept această declarație ca o 
onoare, nu voi încerca prin nimic 
r-o schimb".

C.l. PARHON : „Fascismul, na- 
țional-socialismul constituie re
almente pericole sociale și pericole 
de războL Exaltarea sentimentelor 
de ură in interiorul aceleiași țâri 
și între popoare nu pot fi decit 

Justețea orientării 
P.C.R. spre unirea 
Intr-un front larg 
a forțelor democra
tice, progresiste, 
patriotice și-a gă
sit o vie confir
mare în alegerile 
parlamentare par
țiale, desfășurate în 
1936 în județele 
Hunedoara și Me
hedinți. Represiu
nile polițienești, 
îmbinate cu provo
cările bandelor le
gionare. nu au pu
tut împiedica ma
sele populare 
voteze pentru for
țele 
care, 
du-se unite în ale
geri, au ieșit învingătoare în am
bele județe, obținînd la Hunedoara 
31 965 voturi (cu peste 7 000 mai 
mult decît candidatul partidului li
beral. aflat la guvern, și cu 25 000 
mai mult decit candidatul grupării 
cuziste). iar la Mehedinți — 20 867 
voturi (cu aproape 3 000 mai mult 
decit candidatul cuzist). „Hunedoa-

■ de.răspundere;să

democratice 
prezent! n-

factori ce se opun progresului so
cial și care conduc la război".

ATHANASE JOJA : „Scopul fas
cismului este esențialmente anti
național. El duce la ultimele con
secințe crezul oricărei oligarhii, 
abandonarea totală a interesului 
național față de interesele clasei 
restrinse a dominanților".

KOVACS GYORGY : „Fascismul 
vrea să răpească nu numai piinea 
muncitorului, pământul țăranului 
sărac și uneltele micului meseriaș, 
el vrea să nimicească și ultimele 
rămășițe ale democrației din țara 
noastră".

„Convinși 
reprezintă 
bertate și . ,
ții intelectuali din Capitala Ar
dealului și din Ardeal, am ho- 
târit injghebarea unei acțiuni, 
pentru a uni lupta noastră in 
scopul păstrării acestor bunuri, cu 
lupta începută lă București de 
Comitetul pentru apărarea anti
fasciștilor. Injghebind acest comi
tet, apelăm la toți acei care au 
conștiința drepturilor și libertăți
lor cetățenești să se alăture acțiu-

de pericolul pe care-1 
fascismul pentru li- 
civilizație, subsemna-

„0 răsunătoare
2 iunie

'■■^^.popufar românesc

Facsimile ale unor titluri apârufe în presa vremii

ra și Mehedinți — scria ziârtil ,.A- 
devărul" — sint afirmarea mate
rială, sensibilă, decisivă a reviri
mentului in opinia publică, opusă 
sistemului de brutalizare și înfeu- 
dare a țârii în sfera fascisto-hitle- 
ristă. Am înregistrat cea mai fru
moasă izbîndă a democrației ro
mâne din ultima vreme 1“ 

nei noastre pentru a impune stin
gerea proceselor intentate lui 
P. Constantinescu-Iași/ Tudor Bug
nariu, tuturor antifasciștilor și vic
timelor oprimării libertăților de
mocratice". dr. PETRU GROZA, 
ION VLASIU, EDUARD MEZIN- 
CESCU, ș. a.

„Noi, scriitorii și artiștii mai 
jos semnați, luind cunoștință de 
ordinea de zi a Conferinței in
ternaționale convocate la Pari9 
pentru ziua de 13 mai a.c.. din 
inițiativa unor ilustre persona
lități ale artei, științei și literaturii 
mondiale, ne asociem din toată 
inima la acțiunea intreprinsâ, me
nită să stăvilească intențiile agre
sive ale forțelor obscurantiste, să 
apere independența, demnitatea și 
libertatea tuturor popoarelor ame
nințate in existența lor, salvînd 
astfel idealul de pace și civilizația 
umană". GALA GALACTION, 
ȘTEFANESCU-GOANGA, ZAUA- 
RIA STANCU, ION CĂLUGĂRII, 
LASCAR SEBASTIAN, N. D. CO- 
CEA, V. DEMETRIUS, ȘERBAN 
CIOCULESCU.

Starea de spirit antifascistă a maselor largi populare și-a găsit 
expresia in ample acțiuni de masă, întruniri și demonstrații desfășu
rate in anii premergători războiului. Comuniștii s-au aflat întotdeauna 
in primele rinduri ale acestor acțiuni, chiar cind ele erau organizate 
de diferite partide sau grupări burgheze, de orientare democratică, 
imprimindu-le combativitate, influențind transformarea lor in mani
festări ale unității de luptă a maselor sub lozinca frontului popular.

Redăm in cele ce urmează relatări din presa vremii despre o ase
menea acțiune — marea demonstrație populară antifascistă care a 
avut loc in Capitală la 31 mai 1936.

Au fost o sută de mii ? Au fost 
sută cincizeci de mii ? Nu aceasta 
esențialul uriașei demonstrații de 

eri. Ceea ce ne-a frapat îndeosebi in 
defilarea acestei mase căreia i-au 
trebuit șase ceasuri ca să ne ajungă 
coada e elanul vibrant și unanim 
mărturisit intr-un crez inimos : iz- 
bindă prin democrație.

Am văzut nu de mult cu toții sum
brele părăduiri ale cohortelor fasciste 
românești care ne-au amintit acele 
mohorite priveliști cu pirați și dra
pele negre cu cap de mort. Cohorte 
de strinsurâ, mișcate de un imbold 
pe care nu-1 simt, urnite de o porun
că a unui „fuhrer" bănos, cu burtă 
sau cioc, pe care n-o înțeleg.

Cită deosebire de vitalitate cu oas
tea teafâră și vie de duminică, ce ex
prima prin fiece pas, prin fiece gest, 
prin ținută sau numai prin căutătu
ră, o hotărire conștientă, dar și un 
optimism primăvăratec. Țărani și 
muncitori, plugari și tirgoveți, femei 
și copii, sătence și lucrătoare de !a 
oraș, intelectuali și meșteșugari ne-au 
dat pentru intiia dată icoana auten
tică a poporului fremătind de aceleași 
năzuințe. adunat in jurul acelorași 
idealuri sociale și politice.

Devizele miilor de placarde. bra
țele ridicate, pumnii strinși, uralele 
sau strigătele de protest împotriva 
împilărilor unui regim ne-au dovedit 
cea mai categorică formă de trezie, 
de deșteptare a acestei forțe.

Nu-i locul in aceste fugitive însem
nări să cercetăm uimjtoarea pricină 
a fenomenului constatat. E clar că 
asupra norodului n-a rămas fără ur
mări contactul cu realitățile și sub
stratul lor, experiența dezvăluitoare 
a ultimelor bătălii electorale, cind a 
văzut cine e și ce vrea adversarul. E 
clar că norodul acesta asuprit, înfo
metat, tțrît pe la consilii de război, 
zvârlit in ocne știe cum să-și ceară 
dreptatea.

Am notat din numeroasele inscrip
ții ale placardelor citeva care înfă
țișează și deziderate de clasă, dar și 
strigăte de luptă :

..Jos corupția rasistă". „Vrem pri
matul muncii și eftinirea traiului", 
„Jos cenzura și starea de asediu", 
„Jos lichelismul" ; sau : „Vrem sta
tul național al țăranilor și mun
citorilor", „Trăiască democrația", 
„Jos fascismul", „Jos cei ce ne-au 
împușcat la 1907", „Jos antise
mitismul" ; sau : „Vrem dezrobirea 
claselor muncitoare. Jos hitlerismul 
cuzist". „Vrem drepturi egale pentru 
femei", „Jos cozile de topor". .

O parte numai din aceste dezide
rate purtate ia proțap de țărani 

muncitori. O parte din aceste pro
teste reclamind dreptate și omenie. 
Peste o sută de mii de suflete și-au 
manifestat eri oroarea pentru dicta
tura fascistă și hitleristă.

Capitala a trăit o dimineață înăl
țătoare, tonică. A asistat la o desfă
șurare de forță populară venită ca o 
mireasmă. A dezinfectat pentru o zi

Aspect de la demonstrația populară antifascistă desfășurată in Capitală 
ia 31 mai 1936. H

atmosfera cetății, cotropită de toate 
duhorile reacțiunii oficial încurajate. 
(Dimineața, nr. 10 574 din " 
1936).

asemenea 
în toată 
clar că o

★
...Dacă se ține seama că 

demonstrații au avut loc 
țara in același timp, este 
masă impresionantă de mai bine de 
500 mii de oameni a înfățișat eri sen
timentul general și voința intreagă a 
majorității acestui popor.

Marea masă a acestei țări a arătat 
eri precis că nu vrea dictatura, că 
respinge hitlerismul și fascismul și 
nu înțelege să renunțe la dreptățile 

spe care le are, ci să lupte, dimpo
trivă, pentru păstrarea și întregi
rea lor. (Adevărul, 16 059 din
2 iunie 1936).
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PRINCIPALELOR MIJLOACE DE PRODUCȚIE INDUSTRIALĂ

NAȚIONALE A UNIUNII ARTIȘTILOR PLASTICI
Să regăsim în artă 

chipul zilelor noastre
.Artist comunist, creator rea

list. autorul multor lucrări re
numite (din rindul cărora cităm, 
bunăoară, emoționantul monu
ment de la Moisei, dedicat me
moriei partizanilor maramure
șeni). inspirate din istoria de 
luptă a poporului, din trăirile 
și preocupările sale. VIDA 
GHEZA. artist al poporului, 
\ i copreședinte al Uniunii artiș
tilor plastici, a declarat redacto
rului nostru Sever Utan :

...Arta plastică, in special. dar 
arta in general. trebuie să fie limpe
de. Să fie ințeleasă de toți membrii 
societății pe care vrea s-o exprime, 
cu care vrea sâ se identifice. în as
pirații, in bucurii și necazuri, in lup
tă. in toate. Am spus asta mereu si 
de fiecare dată voi repeta aceasta. 
Cit mai aproape de oamenii cei mulți 
care făuresc, prin munca lor, istoria 
nouă, socialistă a țârii. Sâ se ințe- 
leacă acest lucru, să se discute me
reu de către artiști, (deci și la con
ferința artiștilor plas(lci). să se in- 
vețe acest lucru de către tinerii care 
aspiră la afirmare. Arta nu-i o joaca, 
este luptă și munci pentru reflecta
rea luptei in care artistul se anga
jează. Bineînțeles, in chip cit mai 
emoționant. Arta viabilă trebuie in 
permanență sâ se constituie ca un 
factor important de educație a ma
selor. Iar la noi In țară, dc educație 
comunistă.

Calitatea mea de artist comunist, 
de cetățean care dorește sâ fie real
mente cit mai util, prin arta sa. ma
selor, niâ angajează in toate. Bună
oară. in Maramureș s-a încetățenit 
un obicei bun, al brigăzilor științifice.

Diversitate 

unitate în
Am avut deseori prilejul in ultimii 

ani să călătoresc peste hotarele tării, 
să poposesc in cursul acestor călă
torii prin expoziții, muzee, să intil- 
nesc artiști plastici ; aș putea spune 
că m-a izbit jn mod particular un 
amănunt ce se cuvine a fi subliniat, 
și anume faptul că nici un artist, ori- 
c:t de modern s-ar socoti în ce pri
vește expresia artistică a operei sale, 
nu se poate sustrage tradiției. Mai 
mult chiaf. dacă ar trebui să exprim 
aici o opinie mai generală, as spune 
câ la cei mai mulți — este vorba de 
cei dăruiți cu talent și harul frumo
sului in profesia noastră — intre arta 
lor și cea tradițională nu există un 
hiatus, ci dimpotrivă o trecere lină, 
aproape imperceptibilă, in ciuda tu
turor frondelor artistice din acest 
veac.

Artiștii noștri plastici, avind in 
fața lor o artă contemporană și una 
foarte veche, o artă intrată de veacuri 
in conștiința oamenilor, nu se pot 
detașa de rădăcinile atit de viguroase 
«ie acesteia pentru a se situa in 
cadrul unor experiențe exclusiviste, 
ca eoou a tot felul de mode străine. 
Acest element stă la baza acelui filon 
sănătos al artei noastre contempora
ne. care exprimă, in ultimă Instanță, 
preocuparc-a artistului de a făuri o- 
pere durabile, în consonantă cu idea
lurile epocii, cu năzuințele poporului 
nostru. Aceasta conferă artei plastice 
românești un timbru anume și un 
loc aparte reprezentanților ei cei mai 
valoroși. Acest timbru face ca arta 
noastră să fie diversă, fără a preju
dicia cu nimic unitatea ei in ansam
blu, fără a altera mesajul umanist al

Militantismul, angajarea 

dau noblețe artistului, 

operelor sale
„După mal multe decenii de tind 

slujesc arta plastică, după 23 de ani 
de cind mă străduiesc să transmit 
din ceea ce am învățat și studenți
lor mei. ca dascăl la Institutul de 
arte plastice „N. Grigorescu" — a 
declarat graficianul VASILE KA
ZAR. artist emerit, redactorului nos
tru Sever Utan — pot să spun că 
viața plastică de la noi din țară 
este foarte tumultuoasă. Ea cuprinde 
o arie extrem de largă, bogată și 
variat exprimată, de la studii și 
cercetări întreprinse cu multă serio
zitate. pină la exteriorizarea monu
mentalului, la o artă de for public.

Cred in arta militantă, in datoria 
artei de a reflecta o atitudine activă 
a creatorului, dimensiunile lumii in 
care trăiește. De la început am por
nit așa. Eram comunist, arta imi 
era viața Aceste credințe m-am 

Participă la ele, duminica, profesori, 
medici, artiști, toți aceia care pot li 
de folos la căminul cultural, la clu
bul muncitorilor. Bine ar fi ca astfel 
de acțiuni să se extindă cit mal mult.

Pentru că trebuie să înțelegem lim
pede câ avem indatoriri mari tați 
de societate. Trăim o epocă frămin- 
tntă. in sensul cel mal frumos a) în
țelegerii el. Construim societatea so
cialistă multilateral dezvoltată, ații 
în traiul material, dar și in suflete, 
in conștiințe. Iar artiștii trebuie să 
reflecte acest lucru, să se ridice la 
înțelegerea esenței epocii in care 
trăim. Arta a fost și rămine o mare 
carte de istorie pentru toate epocile, 
deci așa e necesar să fie înțeleasă șl 
acum. Pentru ca urmașii să învețe 
din arta pe care o vor păstra, de la 
noi. istoria acestei epoci eroice. Să 
vadă cum au trăit părinții șl bunicii 
lor. in chip comunist. Deci, arta con
temporană — o carte de aur a isto
riei socialiste a României.

Aș recomanda — a spua In în- 
cheiere reputatul sculptor — să se 
studieze posibilitatea organizării unui 
muzeu de artă contemporană socia
listă. Iar intr-un asemenea muzeu, 
intr-adevăr, să se regăsească chipul 
zilelor noastre, al țării, cu împlinirile 
ei. pe care le datorăm înțeleptei po
litici a partidului, energiei exemplare 
cu care întregul nostru popor, oa
menii muncii — români, maghiari, 
germani — uniți laolaltă de idealu
rile comune, socialiste. acționează 
pentru înfăptuirea unui chip mereu 
mai luminos patriei'1.

Vida GHEZA

in stiluri, 

concepție 
artiștilor noștri. Firește, o participare 
mai largă a artistului la viața pu
blică. prin expoziții, contacte cu ad
miratorii artei sale la diverse nive
luri. expuneri, dezbateri etc. ar avea 
ca efect o mai rodnică cunoaștere și 
apropiere intre făuritorii artei și be
neficiarii ei. Spun acestea, pentru că 
actul popularizării operei celor mai 
reprezentativi artiști ai epocii noas
tre ar aduce satisfacții morale nu 
numai artiștilor, ci și publicului larg, 
care ar putea intui și realiza mult 
mai bine adevăratele dimensiuni ale 
artei noastre contemporane. în acest 
sens, sint de părere că și un muzeu 
al artei contemporane — care să 
prezinte drumul parcurs de pictorii 
și sculptorii noștri in anii de la eli
berare și pină azi — ar avea semni
ficația unei adevărate școli de edu
care și formare a gustului public, dar 
s-ar constitui totodată și ca un 
instrument de lucru pentru cei mai 
tineri artiști.

S-ar putea, de asemenea, asigura 
prin intermediul filmului, al televi
ziunii contacte mai directe cu publi
cul menite să explice limbajul artis
tic. dar și propria evoluție. Toate 
acestea ar avea darul de a sublinia 
faptul că arta noastră de azi are ca 
punct de sprijin tradiția, istoria pa
triei. Firește că ea isi trage seva, 
forța de comunicare din nemijlocita 
legătură cu realitatea, cu viata oa
menilor de azi. cu aspirațiile lor con
structive. creatoare, optimiste.

Viorel MĂRGINEAN

străduit să le comunic prin grafica 
mea începind cu desenele apărute 
in 1937 in „Cuvintul liber", în alte 
publicații de stingă. Militantismul, 
angajarea dau noblețe artistului, 
operelor sale.

Desigur, militantismul are la ar
tist contururi mult mai largi, cu- 
prinzind și atitudinea manifest și 
cercetarea profunzimii sufletești. 
Pentru că militantismul nu poate fi 
in afara lumii formelor plastice, ne- 
putind fi separată, ruptă ideea de 
formă, răminind doar ca ceva ver- 
bial.

Avem o pleiadă foarte interesantă 
și talentată de tineri graficieni, a- 
firmați in țară și peste hotare. E- 
voluția și destinul artistic al acesto
ra depind foarte mult de orientarea 
pe care o vor primi de la Uniunea 
artiștilor» plastici. Mai am in vedere 

c.t manifestările artiștilor plastici 
să fie de o cit mai mare diversi
tate și in afara saloanelor oficiale. 
Apreciez, de aceea, ca interesante 
unele expoziții concepute unitar, pe 
mari idei, de către unii critici de

Omul, subiectul primordial 

al creației
Cel care a urmărit cu atenție evo

luția artei noastre plaslice in ultimii 
ani a putut remarca faptul că marea 
majoritate a artiștilor, de toate ge
nerațiile. indiferent de viziunile și 
interpretările proprii, de felul de a 
gindi plastic al fiecăruia, au abordat 
cu mult mai multă îndrăzneală su
biecte in centrul cărora se află Omul, 
cu gîndurile și preocupările sale. în 
expozițiile organizate in această pe
rioadă naturile statice, peisajele au 
fost treptat înlocuite cu lucrări inspi
rate din realitatea anilor socialismu
lui. dedicate constructorilor lui.

Ceea ce vreau să subliniez este 
faptul că o asemenea tematică tre
buie și este necesar să-și găsească 
modalitățile cele mai adecvate de 
expresie. Fără îndoială, opera de 
artă care se încumetă să înfrunte 
timpul trebuie să asigure o sinteză 
superioară între conținutul său de 
idei și modalitățile de exprimare fo
losite. calitatea artistică. Oricare e- 
veniment poate fi ilustrat prin mul
tiple mijloace in funcție de fantezia 
autorilor. Dar toată această gamă de 
interpretări nu se dovedește viabilă 
dacă nu se înscrie intr-una din le
gile fundamentale ale creației auten
tice. cheia de boltă a artei noastre 
contemporane, a anilor socialismului.

Punctul de plecare al fiecărei lu

Lecția marii noastre tradiții
(Urmare din pag. I) 
artistică se desfășoară însă in jurul 
saloanelor anuale și al expozițiilor de 
grup, in cadrul cărora se manifestă 
plenar o constelație întreagă de ar
tiști. de la cei mai tineri pină la cei 
ajunși in pragul maturității sau la 
virsta adevăraților maeștri. Mulți 
dintre ei sini cunoscut  i peste hotare, 
mulți au primit premii de prestigiu, 
cu care ne mindrim.

Mișcarea artistică contemporană 
este astăzi mult mai importantă de
ci t in trecut și manifestă o tendin
ță din ce in ce mai accentuată de 
integrare in marea mișcare artistică 
Internațională. Această integrare nu 
se poate realiza însă in afara tra
dițiilor propriului popor. Artiștii a- 
parținind acestui popor nu pot 
realiza cu adevărat o artă de cali
tate decit în măsura în care se a- 
pleacă cu atenție asupra tradițiilor 
lui de cultură, asupra spiritualității 
lui atit de specifice. Cred că recon
siderarea cu atenție și discernămint 
a izvoarelor noastre de cultură poa
te să evidențieze atit pentru cu
noscători. care au urmărit evoluția 
artei de-a lungul timpului, cit și 
pentru cei mai puțin inițiați cali
tățile pe care le poate conferi Unei 
lucrări recursul la tradiție. Tra
diție înseamnă pentru mine. in 
primul rînd, nu apelul exterior la 
izvoade și meșteșuguri, cl prezen
ța unui flux continuu, a unei con
științe colective a societății uma
ne care sâ dea sens actului crea
tor. Resurse uneori nebănuite și-au 
făcut astfel apariția nu numai in 
noile forme de arta dar și în tipo
logia expresivă a oamenilor de pe 
aceste locuri, care poate fi recunos
cută in arta deceniilor trecute. Ca
racterul individual și originalitatea 
artei noastre actuale depind in mare 
măsură de aceste tradiții de cultu
ră. Căci, așa după cum spunea Le
nin. popoarele vor exista încă mul
tă vreme in lume cu caracterele lor 
proprii. Desigur, totul .se schimbă și 
se preface in lume. Omul si viața 
lui se află organic integrate in a- 
ceste prefaceri. Cu fiecare clipă 
care trece adăugăm ceva nou și lă
săm in urma noastră ceva învechit, 
uzat Firește, se adaugă ceva mai 
bun și se lasă in urmă ceea ce a 
devenit inutil, vetust. Acesta este 
drumul evoluției artistice, de obicei 
mereu în ascensiune si progres. în 
lunga mea practică artistică am pu
tut sesiza această evoluție și am 
putut să-mi dau seama de modul iiY 
care ea se desfășoară. Cred că pen
tru dezvoltarea artei noastre con
temporane este important să cunoaș
tem acest proces, fiindcă arta pe 
care o facem se dorește departe de 
tot ceea ce se poate numi „diletan
tism".

Cea mai mare parte a activității 
mele artistice s-a desfășurat in pe
rioada dintre cele două mari răz
boaie mondiale, iar cea de-a doua 
parte a ei in anii socialismului. Pri
vind in urmă și in raport cu crea
ția contemporană nu mă pot îm
piedica să nu constat esențiale 
schimbări. Nu mă pot împiedica insă 

închei aceste ginduri cu dorința 
ca in viilor secțiile de croație alo 
Uniunii artiștilor plastici să se a- 
propie și mai mult intre ele, fiindcă 
problemele de bază le sini comune".

Vasile KAZAR

crări trebuie să-l constituie realita
tea nemijlocită, modul de viată in 
care trăiești și le dezvolți. Desigur, 
mai departe, fiecare ari ist va găsi 
soluții proprii pentru a ilustra a- 
ceastă realitate.'’Deci, drumurile se 
despart. Nu pentru mult timp insă 
pentru că. in final, odată cu ultima 
tușă de culoare, ele se reintîlnesc. 
Iar acest punct de convergență îl 
constituie marele public. OMUL pen
tru care sintem datori să dăm tot. ce 
avem mai bun in noi ; OMUL care 
trebuie să constituie subiectul și o- 
biectul operei de artă a epocii noas
tre. Dacă ceea ce noi pictăm trezește 
in privitor o emoție artistică. îl con
vinge. îl îndeamnă la acțiune atunci 
putem cu adevărat spune că ne-am 
făcut datoria. Această evaluare a fe
lului în care ne-am achitat de man
datul ce ne-a fost încredințat precum 
și a căilor prin care putem conferi 
noi virtuți artei noastre le putem 
realiza in cadrul optim ce ni—1 oferă 
Conferința națională a Uniunii ar
tiștilor plastici. Ca artiști-comunișli 
cunoaștem datoriile pe care le avem 
față de societate, față de oamenii ei. 
Și știm că trebuie să acționăm in așa 
fel incit societatea să se mindrească 
cu lucrările artiștilor Săi.

Ion PACEA

să nu discern o continuitate fără de 
care, cred, arta nu poate exista.

— Unul din punctele de mare 
interes ale dezbaterilor pri
lejuite de conferința națio
nală il va constitui relația ar- 
tist-public. Cum poate sa\i tre
buie concepută această relație 
in condițiile actuale ?

— Mișcarea artistică contemporană 
are in fata ei mari probleme de 
viitor, nerezolvate încă, probleme pe 
care le vom pune în discuția gene
rală. în două congrese consecutive 
ale Asociației internaționale a arte
lor plastice (A.I.A.P.) de pe lingă 

■ UNESCO, la care am luat și noi 
parte, s-a discutat atent despre strin- 
gerea legăturilor intre artă și ar
tiști, pe de o parte, și marele pu
blic, de cealaltă parte. Discuțiile, a- 
proape in totalitatea lor. au relevat 
necesitatea unei propagande mai 
intense, a unor tentative mai eficace 
de lămurire a publicului, de expli
care a sensurilor ariei contempora
ne. Aceasta este o muncă care 
implică în primul rind nu numai o 
adincă cunoaștere a fenomenului ar
tistic, dar și multă atenție și răb
dare. Este necesar să ne gindim mai 
atent la acest, raport artă-public. la 
legăturile dintre ei.

Astfel de probleme nu pot fi de
sigur lichidate prin pledoarii și teo
rii despre artă, ci prin chemarea e- 
fectivâ a publicului la o colaborare 
cu arta. O astfel de chemare nu 
poate cunoaște alte forme decit cele 
in care publicul va fi tentat să-și 
însușească lucrările pe care le creea
ză artiștii. Deci, cred că prima în
datorire a artiștilor este sâ facă tot 
ceea ce le stă în putință pentru ca 
arta lor să placă publicului.

Publicul nostru a fost și a rămas 
pentru mine un „public bun", care 
odată convins va încerca să se pună 
singur la curent cu ceea ce este 
sau nu este valoare în artă. Vreau 
să discut aici doar problema omu
lui care cumpărind o lucrare de 
artă o alege după gustul lui 
propriu și după reclama care i 
se face, tot așa după cum îi place 
să se îmbrace sau să-și alea
gă singur ceea ce intră in peri
metrul lui intim de trai. Cred că 
prima condiție a adevăratului ama
tor de frumos este plăcerea de a 
descoperi singur lucrarea de calita
te. Gustul evoluează și el odată cu 
evoluția artei, dar el se formează 
numai in urma unor experiențe pro
prii.

Artiștii de astăzi au posibilități cu 
mult mai mari decit cele din tre
cut, iar modalitățile de exprimare 
sint și ele mult diversificate. Exis
tă, de asemenea, o organizație pro
fesională a artiștilor care poate găsi 
cele mai bune metode de acces spre 
gustul marelui public. Recunoașterea 
artei trebuie să aibă baze solide in 
succesul la marele public, iar aceas
ta cred că este singura cale a dez
voltării ei.

A MUNCI SI A CREA ÎN CONDIȚIILE
9 *

PROPRIETĂȚII SOCIALISTE (iii)
Una dintre consecințele cele mai im

portante. fundamentale ale naționali
zării înfăptuite acum 25 de ani a con- 
stttuit-o crearea premiselor materiale 
pentru o continuă și substanțială ri
dicare a nivelului dc trai al celor ce 
munceso. Aceasta se datorește fap
tului că prin lichidarea exploatării 
omului de către om, prin desființarea 
ca clasă socială a burgheziei indus
triale și financiare, prin trecerea fa
bricilor și uzinelor in proprietatea 
socialistă, veniturile acestora au înce
tat sft mai slujească îmbogățirii capi
taliștilor, acumulindu-se in miinile 
statului socialist, care le-a folosit și 
le folosește in scopul progresului e- 
conomico-social. îmbunătățirii con
dițiilor de viață ale oamenilor mun
cii.

Practic, odată cu naționalizarea 
mijloacelor de 
producție indus
trială, odată cu 
statornicirea pro
prietății socialis
te, mai intil in 
industrie iar apoi 
— prin desfășura
rea cu succes a 
cooperativizării a- 
griculturii — în 
întreaga econo
mie națională, s-a 
realizat un dezi
derat secular al 
oamenilor mun
cii : a fi slăpini 
pe roadele muncii 
lor. Iar aceasta a 
impus un adevăr 
simplu, clar și 
fundamental : cu cit aceste roade 
sint mai bogate, cu atit sint mai 
avuți cei ce muncesc, cu atit spo
resc posibilitățile peptru ridicare*  
nivelului de trai al întregului popor. 
A munci și a crea in condițiile pro
prietății socialiste înseamnă a munci 
și a crea spre folosul propriu, al tu
turor celor ce muncesc și al fiecăruia 
in parte.

Așa cum se știe, veniturile nou 
create in economia socialistă — ceea 
ce constituie venitul național — sint 
destinate atit satisfacerii nevoilor de 
consum ale populației cit și pentru 
lărgirea și modernizarea producției, 
pentru construcții de interes social- 
cultural. In virtutea proprietății so
cialiste, toi ceea ce produce societatea 
revine fie intr-o formă directă, fie 
indirectă, dar in întregime oamenilor 
muncii, slujește progresului societății 
în ansamblu și asigurării bunăstării 
fiecărui cetățean.

Desigur, condițiile optime pe care 
le oferă proprietatea socialistă pentru 
creșterea nivelului de trai nu operea
ză de la sine. Ele trebuie fructificate 
prin promovarea unei politici eco
nomice de continuă sporire a venitu
lui național. Experiența arată că mo
dalitatea sigură de sporire rapidă a 
venitului național este alocarea unei 
părți însemnate din valoarea nou 
creată in scopul dezvoltării și moder
nizării forțelor de producție, spori
rea neîncetată a eficienței întregii 
activități economice.

Este calea pe care au urmat-o și o 
urmează cu consecvență partidul și 
statul nostru socialist. Tocmai dez
voltarea continuă a forțelor de pro
ducție, sporirea potențialului econo
mic al țării, pe baza politicii de in
dustrializare socialistă.' au făcut posi
bil ca venitul național sâ fie în 1972 
de 11 ori mai mare decit in anul pre
mergător naționalizării. In acest fel, 
a putut fi asigurată dezvoltarea in 
ritmuri înalte a economiei și, implicit, 
punerea la dispoziția oamenilor a u- 
nor cantități din ce in ce mai mari 
de bunuri de tot felul. In condițiile 
creșterii venitului național, statul a 
aplicat in mod sistematic măsuri de 
sporire a veniturilor tuturor catego
riilor de oameni ai muncii. Astfel, 
salariul real este in prezent de trei ori 
mai mare decit in anul naționali
zării ; practic, aceasta înseamnă că 
in patru luni se primește un salariu 
cit intr-un an întreg pe atunci. Iar 
spunînd aceasta. încă nu se reflectă 
decit parțial realitatea, ținind seama 

„ROMANIA-FILM" prezintă filmul iugoslav

„O ZI MAI LUNGĂ DECIT UN AN"

Cu : Adem Cejvan, Dragomir Bojanic-Gidra, Ljuba Tadic. Regia : Branimir Tori 
Jankovic.

că nici nu poate exista comparație 
între puterea de cumpărare a sala
riilor de atunci .și de astăzi, intre di
versitatea și calitatea bunurilor și 
serviciilor obținute.

După cum se știe, in ultimii ani au 
fost luate noi măsuri de majorare a 
salariilor, cu precădere a celor mici, 
salariul minim ridlcindu-se la 1 000 
lei. A fost asigurat și a sporit veni
tul minim garantat al țăranilor coo
peratori care participă cu regularitate 
la muncă. 1

Definind In miinile sale și adml- 
nistrind in interesul celor ce muncesc 
întreaga avuție națională, statul so
cialist alocă importante fonduri din 
venitul național pentru satisfacerea 
nevoilor social-culturale ale societă
ții. Este ilustrativ pentru eforturile 
depuse pe acest lârim faptul că. in cei

Izvorul creșterii 
nivelului de trai

25 de ani care au trecut de la națio
nalizare. cheltuielile statului pentru 
finanțarea acțiunilor social-culturale 
au crescut de peste 30 de ori. Numai 
in anii din urmă, de pildă, au fost 
majorate pensiile, s-au extins aloca
ția de stat pentru copii, bursele și 
ajutoarele sociale etc.

Grija statului pentru îmbunătățirea 
condițiilor de viață ale celor ce mun
cesc se concretizează și in măsurile 
menite să contribuie la ridicarea ni
velului general de cultură. Dintr-o 
țară căreia regimul burghezo-moșie- 
resc ii lăsase trista moștenire de 
4 000 000 de analfabeți, România a de
venit o țară in care s-a generalizat 
invățămintul obligatoriu de 10 ani. 
s-a dezvoltat și diversificat conside
rabil invățămintul mediu și superior, 
a fost instituit un vast sistem de 
perfecționare a pregătirii profesionale 
a oamenilor muncii, o țară in care 
aproape jumătate din populația acti
vă este cuprinsă in diferite forme de 
invățămint.

O componentă esențială a politicii 
partidului și statului nostru de ridi
care a nivelului de trai al celor ce 
muncesc o constituie construcțiile de 
locuințe. In perioada 1951—1971 au 
fost construite din fondurile statului 
și ale organizațiilor cooperatiste sau 
cu ajutorul statului peste 809 000 a- 
partamente. Dacă la aceasta adăugăm 
și cele 1.5 milioane locuințe construi
te din fondurile proprii ale popu
lației. rezultă, că.,-;de .fapt, aproape, 
jumătate din populația țării s-a mu
tat în această perioadă în case noi. 
Toate aceste măsuri sint întregit® 
prin eforturile pentru ocrotirea sănă
tății, pentru dezvoltarea fizică armo
nioasă a oamenilor muncii. In peri
oada 1951—1971 cheltuielile afectate 
de la buget în acest domeniu au cres
cut de peste 11,5 ori.

SĂRBĂTOARE
TG. JIU (Corespondentul 

„Scinteii", M. Dumitrescu). Aflat 
la a VlII-a ediție, festivalul o- 
magial .,Tudor", care se desfă
șoară. in fiecare an. la începu
tul lunii iunie la Padeș, pe cu
noscuta „Cimpie a soarelui", lo
cul unde Tudor Vladimirescu a 
dat istorica sa proclamație, a 
reunit in acest an sute de artiști.

Noi și însuflețitoare perspective 
pentru continua îmbunătățire a con
dițiilor de trai, materiale și spiri
tuale ale întregului popor s-au des
chis prin mărețul program de dezvol
tare economico-socială a patriei, a- 
doptal de Congresul al X-lea și de 
Conferința Națională ale partidului, 
înțelegerea faptului că accelerarea 
dezvoltării economice se răsfringe in 
creșterea mai rapidă a nivelului de 
trai constituie unul din izvoarele de 
forță ale întrecerii socialiste pentru 
realizarea cincinalului înainte de ter
men. Și intr-adevăr, in acest fel. 
față de creșterea de 26 la sută a sa
lariului mediu cit se prevăzuse ini
tial pentru 1975 comparativ cu 1970. 
se va putea realiza un spor mai 
mare, de 35 la sută — salariul me
diu lunar urmi nd sâ ajungă, la sfir- 

șitul cincinalului 
la 1 950 lei. Co
respunzător re
zultatelor obți
nute in dezvolta
rea producției a- 
gricole. urmează 
să crească și ve
niturile țărănimii 
— cu peste 40 la 
sută pină la sfir- 
șitul lui 1975 față 
de 1971.

Totodată. in 
condițiile devan
sării cincinalului, 
vor putea fi 
transpuse in via
ță mai„ devreme 
și obiectivele sta
bilite în ce pri

vește dezvoltarea invâțămintului, 
extinderea și modernizarea rețelei 
de ocrotire a sănătății, ocrotirea co
pilului, ușurarea vieții și muncii 
mamelor, diversificarea și îmbu
nătățirea rețelei comerciale și a 
serviciilor pentru populație, dezvol
tarea urbanisticii, amplificarea posi
bilităților de odihnă și agrement, 

înțelegerea corelației strinse dintre 
dezvoltarea proprietății socialiste, 
creșterea venitului național și îmbu
nătățirea condițiilor de trai face să 
apară tot mai clar că atingerea ace
lui înalt standard de viață spre care 
năzuim depinde in mod hotăritor de 
munca fiecăruia, de eforturile fiecă
ruia in parte și a întregului popor 
pentru progresul rapid și bunul mers 
al economiei, pentru îndeplinirea și 
depășirea planului și a angajamente
lor asumate în întrecere. Iată un 
motiv pentru ca toți oamenii muncii, 
valorificindu-și in procesul de pro
ducție intreaga pricepere, capacitate, 
inițiativă, să acționeze perseverent 
pentru a contribui la continua spo
rire a producției și productivității 
muncii, la reducerea cheltuielilor 
materiale de producție, la combate-, 
rea oricărei tendințe de irosire a 
timpului, a materiilor prime și mate
rialelor. într-un cuvint pentru a face 
totul în vederea obținerii unei efi
ciente superioare a activității econo
mice. Aceasta este singura cale a 
ridicării României pe noi trepte ale 
bunăstării și civilizației, a realizării 
obiectivului central al construcției 
socialiste, a țelului suprem al în
tregii politici a Partidului Comunist 
Român — asigurarea unui trai îmbel
șugat pentru toți cetățenii patriei.

Paul DOBRESCU

LA PADEȘ
amatori, care au susținut spcc- 
tucole in fața a peste 10 000 de 
cetățeni. Desfășurat în jurul 
monumentului ridicat în memo
ria lui Tudor Vladimirescu, un 
reușit montaj muzical-literar- 
coregrafic a evocat anii 1821 și 
1348, precum și alte evenimente 
memorabile din istoria patriei.
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Programul I
8.00 Curs de limba franceză. Lec

ția a 56-a.
8.30 Prietenii lui Așchiuță.

10.00 Telex.
10.05 Publicitate.
10.10 Tehnlc-club.
10.40 Bucureștlul necunoscut. „Pri

măvara bucureșteanâ".
11.00 Telecinemateca. Ciclul ..Fil

me mari — genuri cinema
tografice diferite". ..Panică 
pe stradă" — producție a 
studiourilor americane. Re
gla : Elia Kazan. Cu : Ri
chard Widmark. Paul Dou
glas, Jack Parlance.

12.40 Teleobiectiv.
13.00 Telejurnal.
14.30 Teleșcoalâ.
15.30 Campionatele europene de j 

box — semifinale (gala I). 
Transmisiune directă de la | 
Belgrad. Comentează : Paul ; 
Ochialbl.

11.30 Emisiune în limba maghiară. .
18.30 Telex.

18.35 Publicitate.
18.40 Omul șl muzica lui : Clpri- 

an Porumbescu.
10.20 1001 de seri.
18.30 Telejurnal • Cincinalul îna

inte de termen. 1873 — an 
hotăritor.

20,00 Cîntecul s&ptâmlnil : „Tineri 
in țara tinereții" de G. Gri- 
goriu. Text de Niculae Sto- 
ian. Interpretează Ildiko 
Bokor.

20,05 Drumuri în Istorie : Nicolae 
Bâlcescu. Film documentar 
de Petre Sava Băleanu și 
Manase Radnev. Consultant 
științific : dr. Dan Berindei.

20.40 Tinerii despre el înșiși.
21,10 Pagini de umor : Aventuri 

in epoca de piatră.
21.35 Steaua fără nume. Emisiu- 

ne-concurs pentru tineri in- 
terpreți de muzică ușoară.

22.30 24 de ore • Din țările so
cialiste.

23,00 Campionatele europene de 
box — semifinale (gala a 
Il-a). Selecțiunl înregis
trate de la Belgrad.

Programul TI
17.30 Agenda.
17.40 Pagini muzicale de , mare 

popularitate din opere in in

terpretarea sopranei Corne
lia Gavrilescu.

18,10 Film serial pentru tineret : 
„Tunelul timpului". Episodul 
IX — „Debarcarea".

19,00 Municipalitatea răspunde 
bucureșteanului.

18.20 1 001 de seri.
19,30 Telejurnal • Cincinalul Îna

inte de termen. 1973 — an 
hotăritor.

20,00 Concertul orchestrei de stu
dio a Radlotelevlzlunii. Di
rijor : Carol Litvin. Tribuna 
tinerilor soliști, elevi al li
ceului de muzică ..George 
Enescu" din București. In 
pauză : desene animate — 
..Arcașii" — producție a stu
diourilor cehoslovace.

22,00 Biblioteca pentru toți : Li- 
viu Rebreanu (TI) • Roma
nul social și vocația mo
numentalului. Prezintă Al. 
Piru « Creație și adevăr 
(II). Film documentar de 
Pompiiiu Gilmeanu a Un 
document Inedit : „Jurnalul" 
lui Llviu Rebreanu în pre
gătire la Editura „Cartea 
Românească". Prezintă Mi
hai Gafița. Pagini din „Jur
nalul" lui L. Rebreanu — ci
tește Emit Llptac.

cinema

• Ultimul cartuș : PATRIA — 9:
11.30; 14; 16.30; 19; 21.30. LUCEA
FĂRUL — 9: 11,15; 13,30; 16;
10,30: 21, la grădină — 20,15, MO
DERN — 8.30: Îl: 13.30: 16: 18.30: 
21. la grădină — 20, GRADINA 
DINAMO — 20.30.
• Aventurile Iul Babușcă : CA
PITOL — 9.30: 11,45; 14: 16,15;
18,30: 20.45, la grădină — 20.
• Solaris : CENTRAL — 9; 12,30; 
16; 19,30.
• Sălbăticia albă : FESTIVAL — 
9; Li; 13; 15; 17; 19; 21. la grădi
nă — 20.
• Homolka și portofelul : LUMI
NA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
20,45.
• Povestirile Beatrice! Potter :
SCALA — 9.30; 11,30; 14: 16,15;
18,30; 20,45, GRADINA SELECT — 
20.
• Rond de noapte : BUCUREȘTI 
— 8.30; 11; 13,30; 16; 18.30; 2L la 
grădină — 20,15, FAVORIT — 9.15; 
11.30: 13.45: 16; 18,15: 20,30, ARE
NELE ROMANE — 20,15.

• Amintiri din copilărie : TIM
PURI NOI — 9—20,15 in conti
nuare.
• Program de desene animate 
pentru copii : DOINA — 9,45.
• Nici un moment de plictiseală : 
DOINA — 11; 13.30; 16; 18.30; 20.45, 
RAHOVA — 15.30; 18; 20,15.
• Clprian Porumbescu : GRIVI- 
ȚA — 9; 12,30; 16; 19,30.
• Copiii căpitanului Grant : EX
CELSIOR — 9: 11,15; 13.30: 16;
18,15; 20.30. AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 16: 18,15: 20,30, la grădină 
— 20.
• Eolomea : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 16: 18; 20.
• Neînțelesul — 10; 12: 14. Pri
mul atac cu maceta — 16.30 : CI
NEMATECA (sala Union).
• Pe aripile vlntului : GLORIA
— 10; 14,30: 19, FLAMURA — 10; 
14,30; 19.
• Ceața : ARTA — 15,30; 18; 20,15, 
la grădină — 20.
• Cind legendele mor : BUZEȘTI
— 9: 11,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30,
la grădină — 20,13, MELODIA — 
9: 11.15; 13,30; 16; 18.30: 20,43,
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 15,45:
18,15: 20.43, la grădină — 20,15.
• Bătrlnil bandiți : DACIA — 9;
11,15: 13,30; 16; 18,15: 20.30.
• Acea pisică blestemată : BU- 
CEGI — 15,45; 18; 20.45. la grădi

nă — 20,15, VOLGA — 9: 11,15; 
13.30: 15.45; 18,15; 20,30.
• Veronica : FERENTARI — 10; 
12; 16; 18; 20, MOȘILOR — 16; 
18: 20, la grădină — 20.15.
«. Fată bătrlnă : UNIREA — 16; 
18.15; ?0,15, la grădină — 20.30.
• Eliberarea (seriile IV și V)«: 
POPULAR — 15,30; 19.
• Cc se intimplă, doctore ? : LI
RA — 15.30; 18: 20,30, la grădină
— 20.15. MIORIȚA — 9; 11,15; 13,30: 
15.45; 18; 20.15.
• Tecumseh : PACEA — 15,45; 18: 
20,15.
• Cu miinile curate : MUNCA — 
16: 18: 20.
« Cowboy : DRUMUL SĂRII — 
15,30; 18: 20.15.
• Grăbiți apusul soarelui : GIU- 
LEȘTI — 15,30; 19. FLOREASCA
— 15,30;
• Love
18.
• Omul
— 20,15.
• Clasa---------------------...
radis : VIITORUL — 18: 20,15.
• Hallo, Dolly ! : VIITORUL — 15.
• Drumurile bărbaților : VITAN
— 15,30; 18: 20,15.
• Domnului profesor, cu dragos
te : GRADINA VITAN — 20,30.

I « Alfred cel Mare : COTROCENI
— 15,30; 18; 20,15.
• Eu nu văd, tu nu vorbești, el 
nu aude : CRINGAȘI — 13.30; 18; 
20,15.
• Drumul spre Vest : PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20.15,

teatre

19.
Story : COSMOS 15.30:
nu e singur : COSMOS

• Radiotelevizlunea română (Stu
dioul din str. Nuferilor) : Con
certul orchestrei de studio a Ra- 
dlotelevlziunii. Dirijor : Carol Lit
vin. Concertul se desfășoară sub 
genericul „Tribuna tinerilor so
liști" — cu participarea elevilor 
liceului de muzică „George Enescu" — 20.
• Opera Română : Fldelio — 
19,30.
• Teatrul de operetă : My fair lady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Despre une
le lipsuri, neajunsuri și deficien
țe In domeniul dragostei — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu-

landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Joc de pisici — 20
• Teatrul de comedie : Interesul general — 20.
• Teatrul Giulești : Casa care a 
fugit pe ușă — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ninigra și Ali- 
gru — 17, (sala din str. Acade
miei) : De cc a furat zmeul min
gea — 15.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
glale" : Vlnătoarca de vrăjitoare 
— 20.
• Teatrul satiric-muzical ,,c. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Revista are 
cuvintul - 19.30, (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Jos pălăria ! 
— 20. .
• Teatrul de revista și comedie 
„Ion Vasilescu" : Dansul maimuțelor — 19,30.
• Comitetul de cultură șl educa
ție socialistă al municipiului 
București prezintă la ..Expoflora" 
din parcul Herăstrău : Spectacol 
de sunet și lumină „Poezia flori
lor" — 20,30; 21,15.
• Ansamblul artistic „Rapsodia 
română" : Meleaguri fermecate — 
18,30.
• Circul „București" : Arena ’73 
— spectacol internațional — 19,30.
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Recepție cu prilejul celei de-a patra 
aniversări a creării Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud

PRIMIRE LA CONSILIUL DE MINIȘTRI

Cu prilejul celei de-a patra ani
versări a creAril Guvernului Revo
luționar Provizoriu al Republicii 
V etnamulul de Sud. ambasadorul 
acestei țări la București. Lam Van 
Luu. a oferit miercuri o recepție.

Au participat tovarășii Ghcorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv. al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.. Miron Con- 
stantjneacu. membru supleant al Co
mitetului Executiv, secretar al C.C. 
al P C R.. vicepreședinte al Consi
liului de Stat. Ion Pățan. membru 
npleant al Comitetului Executiv al 
C.C, al P.C.R., vicepreședinte al

♦
Tn Capitală e-a deschis, miercuri, 

expoziția fotodocu men tară „Vietna
mul do sud pe drumul victoriei* *.  
Organizată sub auspiciile Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, ea se 
Înscrie printre manifestările ce au 
loc in țara noastră cu prilejul ani
versării a patru ani de la constitui
rea Guvernului Revoluționar Provi
zoriu al Republicii Vietnamului de 
Sud. Sint înfățișate publicului vizita
tor imagini din lupta eroică a poporu
lui vietnamez pentru a-și cuceri drep
tul de a dispune de propria-i soartă, 
aspecte ale reconstrucției țării, ale 
activității de dezvoltare economică 
și aocial-culturală, monumente și 
locuri istorice. Din multitudinea de 
fotografii prezente în expoziție răz
bate, după cum arată și genericul 
sub care sînt reunite, sentimentul 
de Încredere al poporului vietnamez 
lntr-un viitor luminos. In construi
rea unei patrii libere și prospere.

Amza Sficeanu, președintele Comite
tului de cultură și educație socialistă 
al municipiului București, care, la 
invitația Asociației de prietenie so- 
vieto-română. a făcut o vizită in 
Uniunea Sovietică.

★
între 6 și 10 iunie se va desfă

șura in Capitală o retrospectivă a 
filmului cubanez.

Cu prilejul inaugurării acestei ma
nifestări. organizată in cadrul 
schimburilor culturale dintre cele 
două țări, au fost prezentate docu
mentarele „Adunarea generală". 
„Povestea unui b-dlet", „O scoală la 
țară" și ..Povestea unei bătălii".

La deschiderea retrospectivei cine
matografice au participat personali
tăți ale vieții noastre artistice, pre
cum si ambasadorul Republicii Cuba 
la București. Nicolas Rodriguez As- 
tiazarain.

(Agerpres)

conținutul rubricii „PROIEC
TUL DE NORME ALE VIEȚII 
ȘI MUNCII COMUNIȘTILOR”. 
In cadrul rubricii „ȘT1INȚA-IN- 
VAȚAMÎNT" sînt publicate ar
ticolele „Creșterea economică 
și creația științifico-tchnicâ ori
ginală". de VICTOR CALCAN 
și „Modernizarea omului dc la 
catedră", de MIRCEA BULGA- 
RU. Articolul „Poporul român 
a urît fascismul și a luptat 
împotriva Iui", de GH. I. IO- 
NIȚA. este inserat la rubrica 
„PAGINI DE ISTORIE". Rubri
ca „DIN MIȘCAREA COMU
NISTA ȘI MUNCITOREASCA 
MONDIALA" cuprinde artico
lele „R. D. Vietnam : Priorități 
in opera de reconstrucție paș
nică". de EMIL GEORGESCU și 
„Obiective majore in lupta co
muniștilor mexicani". în înche
iere. sumarul conține obișnui
tele rubrici „CĂRȚI ȘI SEMNI
FICAȚII" și „REVISTA REVIS
TELOR".

în alocuțiunile rostite la vernisaj, 
Ion Ilisiu. director in Consiliul Cul
turii și Educației Socialiste, și Lam

Manifestări consacrate 
anului revoluționar 1848

BUZÂU (Corespondentul ..Scinteii", 
Mihai BAzuk — Miercuri după-a- 
miazâ, țn sala mare a Casei de cul
tură a sindicatelor din municipiul 
Buzău a avut loc adunarea popu
lară solemnă consacrată împlinirii 
a 125 de ani de la revoluția bur- 
ghezo-democratică din Țările Ro
mâne. Au participat membrii bi
roului comitetului iudetean de 
partid, activiști de partid șl de stat, 
ofițeri si militari, muncitori, nume
roși cetățeni.

Despre semnificația revoluției pa
șoptiste a vorbit tovarășul Ion Sirbu, 
membru al C.C. al P.C.R.. prim-se- 
cretar &1 comitetului județean de 
partid. Cei prezenți ău adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
partidului, tovarășului Nicolae 
Ceausescu. Exprimind profundul 
atașament pentru partid și condu
cerea sa, pentru politica justă de 
înălțare a țării pe culmile progresu
lui si civilizației, a demnității na
ționale, la care visau revoluționarii 
pașoptiști, in telegramă se spune i 
„Vă raportăm, iubite tovarășe se
cretar general, că in perioada care 
a trecut din acest an hotărî tor al 
cincinalului oamenii muncii din ju
deț, in frunte cu comuniștii, și-au 
îndeplinit angajamentele luate în 
întrecerea socialistă. Amplele mă
suri luate de conducerea partidului 
pentru modernizarea agriculturii și 
extinderea acordului global se în
făptuiesc cu succes pe tot cuprinsul 
județului : ca urmare a susținutelor

PRONOEXPRES
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA DIN S IUNIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII :
1.777 907 lei. din care 798 274 lei- re
port

Consiliului de Miniștri. ministrul 
comerțului exterior. Iile Murgu- 
lescu, vicepreședinte al Marii Adu
nări Naționale. George Mrcovcscu. 
ministrul afacerilor externe, repre
zentanți al Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, ai Co
mitetului național de solidaritate cu 
lupta poporului vietnamez, ai unor 
instituții centrale șl organizații ob
ștești, personalități ale vieții științi
fice și culturale, generali șl ofițeri 
superiori, ziariști.

Erau prezenți șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, alți 
membri al corpului diplomatic.

*
Van Luu, ambasadorul Republicii 
Vietnamului de Sud la București, au 
relevat semnificația acestei mani
festări. contribuția ei la mai buna 
cunoaștere a vieții și activității po
porului vietnamez. '

La vernisaj au fost prezenți loan 
Jinga, vicepreședinte al Consiliului 
Culturii și Educației Socialiste, An
drei Vela, vicepreședinte al Institu
tului român pentru relațiile culturale 
cu străinătatea, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

Au participat șefi de misiuni di
plomatice acreditați la București, 
alțl membri ai corpului diplomatic.

★
Cu prilejul celei de-a patra ani

versări a creării Guvernului Revolu
ționar Provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud, ambasadorul acestei 
țâri la București, Lam Van Luu, a 
vorbit, miercuri seara, la posturile 
noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

eforturi și a bunei organizări a 
muncii, toate lucrările de sezon sint 
executate in termen și la un Înalt 
nivel calitativ. Sint fapte care o- 
glindesc elanul creator al oamenilor 
muncii pentru îndeplinirea angaja
mentului de înaltă răspundere asu
mat <le organizația județeană de 
partid — cincinalul în 4 ani și ju
mătate".

La încheierea adunării populare a 
urmat spectacolul „Trepte de lu
mină ", la care și-au adus contribuția 
numeroase formații locale, precum 
și artiști din Capitală.

SLOBOZIA (Corespondentul „Scin- 
teii“. Lucian Ciubotarul. — în sala 
Consiliului popular județean din Slo
bozia a avut loc o adunare festivă 
consacrată aniversării a 125 de ani 
de la revoluția de la 1848. Au par
ticipat numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile industriale ale 
orașului Slobozia, mecanizatori, con
structori, țărani cooperatori, chimiști 
de la combinatul de îngrășăminte a- 
zotoase, activiști de partid si de stat 
Despre semnificația acestui eveni
ment a vorbit tovarășul Marin Va- 
sile. membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean de 
partid Ialomița. A urmat un specta
col susținut de corurile „Freamătul" 
din Călărași și „Doina Ialomiței" din 
Slobozia, formații de dansuri și reci
tatori de la filatura de bumbac și 
fabrica de ulei.

EXTRAGEREA I : 20 32 24 36 34 14.
EXTRAGEREA a Il-a : 26 33 17 

45 23.

Miercuri dimineața, tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, ministrul e- 
ducațicl și invățămintului. a primit 
pe Amadou Mahtnr M’Bow, director 
general adjunct al UNESCO. însoțit 
de J. Herman, directorul Diviziei 
pentru învățămlntul superior din ca
drul acestei organizații, care partici
pă la lucrările reuniunii expertilor 
UNESCO pe tema „Cooperarea uni
versitară europeană".

La convorbire au participat Erik 
Ribbing, directorul Centrului euro
pean UNESCO pentru invătămintul 
superior dc la București, și alte per
soane oficiale.

Semnarea unui protocol româno-finlandez
de cooperare economică,
Miercuri au luat sflrșit la Bucu

rești lucrările sesiunii a patra a Co
misiei mixte româno-finlandeze do 
cooperare economică, industrială și 
tehnică. Protocolul incheiat cu acest 
prilej prevede acțiuni de cooperare 
bilaterală și pe terțe piețe în dome
niul construcțiilor de mașini, al in
dustriilor chimică, lemnului, celulo
zei. metalurgiei, minieră și alimenta-

Cronica zilei
Ministrul afacerilor externe, George 

Macovescu, a primit miercuri pe 
Amadou Mahtar M’Bow director ge
neral adjunct al UNESCO.

★
Miercuri dimineața a părăsit Ca

pitala Rudolph Peterson, director ge
neral al Programului Națiunilor Uni
te pentru Dezvoltare — P.N.U.D., 
care a făcut o vizită in țara noastră.

La plecare, oaspetele a fost salu
tat de Nicolae Ghenea, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, pre
cum și de Alexander H. Rotival. re
prezentantul P.N.U.D.-ului la Bucu
rești. și Saved Abbas Chedid. direc
torul Centrului de informare al 
O.N.U.

A fost prezent Robert J. Martens, 
însărcinatul cu afaceri ad-lnterim al 
S.U.A. la București.

★
Miercuri la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști 
A.R.L.U.S., condusă de tovarășul

A apărut

„ERA SOCIALISTĂ"
nr. 11/1973

Sumarul se deschide cu stu
diul „Probleme actuale ale 
activității economice", de ILIE 
VERDET. In continuare, revis
ta publică articolele „Actul re

voluționar al naționalizării in 
perspectiva unui sfert de veac", 
de DANA VOINEA. „Apropierea 
și egalizarea treptată a nivelu
rilor de dezvoltare economică 
ale țărilor socialiste", de RADU 
CONSTANTINESCU, ..Europa 
și conferința sa", de ION 
CÂRJE, „Noile structuri orga
nizatorice și efectele lor eco- 
nomico-sociale", de C. BARBU- 
LESCU, și „Organizarea și rela
țiile centralei industriale", de 
CONSTANTIN PARVU

La rubrica „125 DE ANI DE 
LA REVOLUȚIA DIN 1848" 
sint inserate articolele „Revo
luția în Muntenia", de NICHI- 
TA ADÂNILOAIE. si „Vocația 
revoluționară a scriitorilor dc 
la 1848". de AL. OPREA. Arti
colul „Competența profesională" 
de MIHAI STOIAN formează 

In cursul aceleiași zile, tovarășul 
Paul Niculcacu-Miiil a primit dele
gația Ministerului învățămlntulul Su
perior și Cercetării Științifice din 
Republica Algeriană Democratică șl 
Populară, formată din Hadj Sliman 
Cherif, consilier al ministrului, și 
Ben Smail, decanul Facultății de 
științe economice din Oran, care face 
o vizită in țara noastră.

In cursul întrevederii au fost dis
cutate aspecte ale cooperării cultu
rale. științifice și de invățămînt din
tre cele două țări.

(Agerpres)

industrială si tehnică»
râ. Sint prevăzute, de asemenea, 
schimburi de informații pe linia cer
cetării științifice și tehnologice. Do
cumentul a fost semnat din partea 
română de Marin Trăistaru, adjunct 
al ministrului comerțului exterior, 
iar din partea finlandeză de Bror 
Wahlroos, secretar general in Minis
terul Comerțului și Industriei.

(Agerpres)

O TREAPTĂ SUPERIOARĂ 
A COLABORĂRII PRIETENEȘTI 

ROMÂNO-IRANIENE
(Urmare din pag. I)

Vizita oaspeților iranieni în Româ
nia a dat un nou imbold dezvoltării 
și aprofundării cooperării dintre 
cele două țări, avind ca premisă dez
voltarea cconomlco-socială rapidă si 
multilaterală pe care o cunoaște 
România, înfăptuirile de seamă in 
diferite domenii ale Iranului. Consti
tuind un bun prilej dc examinare a 
ansamblului posibilităților existente, 
convorbirile româno-iraniene au 
marcat un nou șl important pas 
înainte în identificarea unor noi căi 
pentru extinderea colaborării reciproc 
avantajoase. Un instrument de cea 
mai mare însemnătate pentru ampli
ficarea și adincirea legăturilor bila
terale il constituie Acordul de lunga 
durată, semnat la București, cu pri
lejul actualei vizite, și care jalonează 
cooperarea pe viitorii 15 ani in do
meniul eâonomic și tehnico-științific. 
Nu încape îndoială că traducerea sa 
in viață va amplifica și stimula pu
ternic fructuoasa conlucrare româno- 
iraniană, conferindu-i și mai multă 
stabilitate, situlnd-o la un nivel con
siderabil mai ridicat.

Subliniind cu satisfacție dezvolta
rea relațiilor culturale și tehnico- 
științifico. a schimburilor de vizite la 
diverse niveluri, pe linie economică, 
culturală și din alte domenii, cele 
două țări au convenit să intensifice 
aoeste schimburi, in scopul ’găsirii 
unor noi posibilități de cooperare, al 
unei mai bune cunoașteri și apro
pieri.

Pornind de la interesele comune 
ale celor două țări, de la interesele 
tuturor popoarelor, inalții reprezen
tanți ai celor două state și-au expri
mat din nou, in cadrul trecerii în

Apimondia la 80 de ani
Federația internațională a asocia

țiilor de apicultură-Apimondia îm
plinește 80 de ani de existență. 
In legătură cu acest remarcabil e- 
veniment in lumea crescătorilor de 
albine, prof. Veceslav Harnaj, pre
ședintele Apimondiei și al Asociației 
crescătorilor de albine din tara 
noastră, a avut o convorbire cu re
dactorul Emil Marinescu al Agen
ției române de presă Agerpres. 
Referindu-se Ia activitatea Api
mondiei, prof. V. Harnaj a ară
tat că federația — organizație 
neguvernamentală — reprezintă 
apicultura din 50 de țări mem
bre. Cele 62 de asociații națio
nale care fac parte din Apimondia 
cuprind peste 15 000 000 de apicul
tori care acționează in domenii co
mune de activitate si de interese cu 
alte zeci de milioane de apicultori 
râspindiți in tdâte zonele pămintu- 
lui. în cele opt decenii de existen
tă au fost organizate 23 de congre
se internaționale de apicultura, zeci 
de simpozioane și numeroase expo
ziții de informare si documentare care 
au contribuit la dezvoltarea api
culturii pe toate continentele. Ca 
urmare a recunoașterii rezultatelor 
obținute, s-a conferit Apimondiei 
statut special consultativ F.A.O. ca 
organizație specializată și ulterior, 
in 1972, statut special din partea 
ECOSOC.

In cadrul activității desfășurate cu 
unele instituții O.N.U. — a arătat in
terlocutorul — s-au creat multiple 
forme de colaborare internațională 
pentru răspindirea metodelor de a- 
plicare a stupăritului intensiv pe 
baza aplicării unor regimuri priori
tare de ajutorare a dezvoltării api
culturii in țările deficitare in acest 
domeniu. în cadrul colaborării din 

revistă a problemelor de bază ale 
vieții internaționale, hotărirea de a 
milita, in continuare, în vederea a- 
doptârii unor măsuri practice, cfec- 
live pentru încetarea cursei înarmă
rilor, Înfăptuirea dezarmării genera
le și. în primul rind, a celei nuclea
re — care ar avea o însemnătate 
deosebită pentru realizarea și conso
lidarea securității internaționale.

Constatând identitatea sau apro
pierea punctelor de vedere într-o se
rie de alte probleme majore ale vie
ții internaționale — aplicarea in în
tregime a declarației O.N.U. cu pri
vire la acordarea independentei ță
rilor și popoarelor coloniale, instau
rarea unei păci durabile in Întreaga 
Indochină. restabilirea liniștii in O- 
rieiîtul Mijlociu in conformitate cu 
rezoluția Consiliului de Securitate din 
1967 — România si Iranul și-au ex
primat, in același timp, speranța in 
imediata convocare a conferinței eu
ropene. care sâ așeze relațiile din
tre statele continentului pe princi
pii noi, astfel incit să se asigure fie
cărui popor, fiecărui stat posibilita
tea de a-si concentra eforturile spre 
dezvoltarea economică și socială de 
sine stătătoare. în concordantă cu 
năzuințele 6ale.

In cursul convorbirilor a fost e- 
videntiată Importanța majora pe 
care o prezintă reducerea si lichida
rea decalajelor dintre țările in curs 
de dezvoltare și cele avansate din 
punct de vedere economic, proble
mă a cărei rezolvare corespunzătoa
re este de interes vital pentru vii
torul pașnic al întregii umanități. In 
acest sens au fost subliniate însem
nătatea eforturilor proprii ale fiecă
rei țări pentru a valorifica, in con
diții cit mai bune, resursele natu
rale și umane de care dispune și.

ultima vreme dintre asociațiile na
ționale. unele instituții din ca
drul O.N.U. și Apimondia se în
scrie participarea acesteia, prin in
stitutul său din București, la reali
zarea proiectelor programelor elabo
rate de F.A.O. pentru construirea u- 
nor obiective apicole in Etiopia. Bu
rundi. India. Republica Malgasă. 
Tunisia etc., precum și întocmirea 
unor variante de programe privind 
extinderea apiculturii in țările in 
curs de dezvoltare. De asemenea au 
fost elaborate normele regionale eu
ropene pentru miere, in cadrul pre
gătirii de către organizațiile intere
sate O.N.U. a Codexului alimentar, 
s-a definitivat tematica referitoare la 
cooperarea unor organizații guverna
mentale Si neguvernamentale parti
cipante la activitățile F.A.O.

Referindu-se la aportul țării noas
tre in cadrul Apimondiei. prof. 
V. Harnaj a arătat că România ia 
parte direct la activitățile federației. 
Incepind din 1970, găzduim la Bucu
rești Institutul internațional de teh
nologie Si economie apicolă. Acor
dăm asistentă tehnică, utilaje și in
stalații apicole, tara noastră defi
ni nd in acest domeniu primul loc 
in lume. In ce privește programul 
de viitor, pot să vă spun că apicul
torii sint constienti că eforturile lor. 
desfășurate intr-un climat construc
tiv. pot contribui intr-o măsură mai 
largă la soluționarea unor probleme 
care frămintă astăzi omenirea ca 
lupta împotriva foamei și subnutri
ției, creșterea producției agricole, 
folosirea resurselor materiale si uma
ne din mediul rural, rezolvarea pro
blemelor legate de poluarea mediu
lui ambiant — obiective înscrise in 
programul Apimondiei. 

totodată, necesitatea unui sprijin 
material mal susținut din partea 
țărilor avansate, acordat tuturor țâ
rilor în curs de dezvoltare,1 Indife
rent de orindulrea socială sau zona 
geografică din care fac parte, rea
lizării unei cooperări Internationale 
ample, prin înlăturarea oricăror ba
riere și măsuri discriminatorii in re
lațiile economice dintre state, in spe
cial a acelor măsuri care afectează e- 
conomia țărilor in curs de dezvol
tare. z

Circumsoriindu-6e politicii externe 
generale a statului nostru, caro pune 
in centrul activității sale dezvolta
rea multilaterală a colaborării cu 
toate statele socialiste și acționează, 
in același timp. pentru strlngerea 
legăturilor cu toate statele lumii, in
diferent de orinduire soclal-politică. 
noile convorbiri româno-iraniene. re-j, 
zultatele lor evidențiază Încă o data, 
cu putere, justețea acestei politici a- 
flate in deplină concordanță cu in
teresele poporului român și cu aspi
rațiile dc bunăstare și fericire ale tu
turor națiunilor. In același timp, a- 
ceste convorbiri aduc o nouă confirm 
mare însemnătății majore pe care o 
au. in zilele noastre, contactele di
recte între reprezentanții statelor 
învestiți cu răspunderile cele mai 
înalte.

Salutind cu căldură rezultatele 
deosebit de fructuoase ale acesteivir 
zile, opinia publică din țara noastră 
își exprimă deplina încredere că ea 
marchează o etapă nouă, superioară, 
in cronica bogată a relațiilor recipro
ce. contribuind La adincirea și con
solidarea prieteniei tradiționale ro
mâno-iraniene. în folosul și spre bi
nele ambelor popoare. în folosul 
cauzei înțelegerii, colaborării și pă
cii pe întreg globul.

La 10 iunie, o nouă 
tragere specială 
„Pronoexpres"

Administrația de Stat Loto- 
Pronosport organizează, la 10 
iunie, o nouă tragere specială 
„Pronoexpres", sub genericul 
„Box-expres". La această tra
gere ^e vor atribui numeroase 
și importante premii în bani 
(de valoare fixă și variabilă), 
autoturisme („Dacia-1300” și 
„Dacia-UOO") precum și ex
cursii peste hotare (Cehoslova
cia și Anglia). în total se vor 
atribui 24 categorii de premii.

La această tragere specială 
„Pronoexpres" se vor efectua 
5 extrageri, astfel : extragerea I 
obișnuită de 6 numere diferite 
din 45 ; extragerea a Il-a obiș
nuită (in continuarea primei 
extrageri) de 5 numere diferite 
din cele 39 rămase în urnă după 
efectuarea extragerii I ; extra
gerea a IlI-a suplimentară de 6 
numere diferite din 45 ; extra
gerea a IV-a suplimentară de 6 
numere diferite din 45 ; extra
gerea a V-a specială de 8 nu
mere diferite din 45. In total 
se vor extrage 31 de numere 
cîștigătoare.

Participarea la tragerea spe
cială „Pronoexpres" din 10 iu
nie se face pe bilete de cite 3 
lei, 6 lei și 15 lei, varianta de 
15 lei avind dreptul de partici
pare la toate cele 5 extrageri. 
Depunerea biletelor cîștigătoare 
se va face pină in ziua de joi, 
14 iunie 1973, la ora 13. in ora
șele reședință de județ și pină 
in ziua de miercuri. 13 iunie 
1973. la ora 13, in celelalte lo
calități.
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fotbal: Surprizele etapei a XXVI-a
Grea viață mai duce iubitorul de 

fotbal in aceste săptămini ale fotba
lului Nu mai spun că duminică e 
toată ziua pe stadion și că miercuri 
asemenea, pentru ca in duminica ur
mătoare s-o Ia de la capăt. Dar se 
intimplâ, cum s-a intimplat ieri cro
nicarului, că trebuie să fie musai in 
mai multe locuri deodată. Și-atunci? 
Dar fiindcă cititorul — care, după 
cum e și firesc, nu știe de altceva — 
vrea informație, și vrea comentarii, 
n-ai ce face și te împărți, alergind. 
de la redacție la stadion, de la sta
dion la televizor, și apoi la radio, și 
apoi la telefon.

Așadar, Ieri — zi bucureșteană cal
dă — eram la ora 17.30 fix in fața 
dreptunghiului verde de la ..23 Au
gust". In tribune — citeva zeci de 
mii de spectatori, adică mai mulți 
decit ne așteptam. Pe teren — un
sprezece rapidiști și unsprezece reși- 
țeni au Început o joacă de-a na-ți-o 
ție, dă-mi-o mie. șut și... pe lingă 
poartă. De la oaspeți — dată fiind 
valoarea mai puțin pretențioasă a lo
tului și. mai ales, dată fiind ipostaza 
lor de fotbaliști aflați in deplasare — 
nici nu ne așteptam la prea mult. Și 
totuși, in prima repriză ei au fost 
aceia care au jucat mai aerisit, mai 
clar și mai ofensiv. Elevii lui Macri, 
insă se mișcau de parcă atunci 
ii sculase cineva din somn. In 
afară de o ocazie a lui Du du Geor
gescu (singur cu Răducanu. s-a spe
riat ți a trimis pe lingă acesta, dar și 
pe lingă stilpul drept al porții) șl de 
un șut al lui Neagu apărat inspirat de 
portarul Ilie?, n-am notat mai nimic 
în bloc-notes. Așa că la pauză, am 
pornit-o glonț la... televizor, să ve
dem dacă nu cumva ne ..ajută" 
fotbaliștii finlandezi.

Cine a luat loc in fața micului e- 
eran. si nu cred că au fost puțini 
amatorii, s-a lămurit repede, ca si 
noi. Elevii antrenorului Buschnerau 
intrat pe terenul de la Tampere ca 
pe propriul lor gazon, au combinat 
rapid si au îndrăznit mult, șutind 
din orice poziție si de la orice dis
tanță. fără să piardă timpul și fără 
scrupule. N-a trecut deci mult și 
conduceau cu 3—0. avertizindu-i in
direct pe tricolorii noștri că decizia 
pentru Weltmeisterschaft ’74 se va 
lua la Leipzig, in 26 septembrie. 
Ceea ce sin tem convinși si sintem 
gata, intrucit ni s-a adeverit inpâ 
• dată că in fotbal trebuie să ta 

ajuți singur. Deci, la 26 septem
brie...

Pină atunci insă, ce ne facem cu 
campionatul ? Prin telefoane, pe ca
lea undelor, pe unde puteau, ieri 
seară veștile ajungeau la noi care 
de care mai înmărmuritoare. La Pi
tești. arbitrul a refuzat gazdelor un 
penalti clar (Dobrin fusese luat in 
brațe prin mijlocul careului) și. in 
loc de 2—0 pentru F.C. Argeș, a- 
veam sâ auzim imediat de 1—1. prin 
golul neașteptat al lui Tătaru (era 
și timpul, că de mult nu mai mar
case din acțiune). La Constanta — 
altă greșeală gravă de arbitraj (a 
treia in două etape, dacă o soco
tim și pe cea a arbitrului Blau de 
duminică seara): studenții bucureșteni 
au condus mai mult de jumătate din 
meci printr-un gol înscris dintr-un 
ofsaid. Dar dreptatea a ieșit 
ca untdelemnul la suprafață și... 4—1 
in final. La Tirgu-Mureș. ce să mai 
vorbim I Băieții lui Tiberiu Bone au 
trecut din nou prin chinurile lui 
Tantal și, la fel ca duminică, au vă
zut golul (de fapt, autogolul) victo
riei cind nimeni nu se mai aștepta. 
La Cluj — de asemenea, dureri de 
cap, joc pe viață și pe moarte, pri
peală si... scor alb. Numai la Bacău, 
coechipierii lui Dembrovschi n-au 
luat jocul in joacă, și au surclasat 
pe petroșeneni .. că tot nu le dău
nează prea mult înfrângerea.

Cu alte cuvinte, în privința subso
lului întunecat al clasamentului ne 
cam lămurisem. Sportul studențesc’ 
și „U“ Cluj au rămas ceva mai in 
urmă, dar tot mal au ceva speranță 
— pentru că A.S.A. Tg. Mureș. 
U.T.A. și F.C. Constanta au și ele 
puncte puține și meciuri grele.

Ce s-a intimplat insă in bănie ? 
Curioși, bineînțeles, am pus mina pe 
telefon șl l-am „interpelat" pe cores
pondentul nostru Nistor Țuicu. Da, 
ceea ce bănuiam s-a intimplat : pu
blicul, venit la stadion cu mic cu 
mare, dorea neapărat victoria, an
trenorii doreau neapărat victoria, ju
cătorii. bineînțeles, nici ei nu conce
peau altfel. Și. cum se intlmplă de 
obicei cind vrei ceva prea mult. 
„Oblemenco și-ai săi" au jucat cris
pați. inhibați de povara locului I și 
de tribune, iar golul brașovenilor i-a 
trăznit in moalele capului. Degeaba 
s-a jucat in continuare aproape la 
o singură poartă, nu s-a mai putut 
face nimic, mai cu seamă că Mar cu 
li chiar Țarălungâ nu manifestau

acea poftă de joc ce-i face clteodată 
să devină spaima portarilor adverși. 
Euforia nocturnei de duminică, a fost, 
deci, plătită cu două puncte grele, cu 
o infringere pe teren propriu și cu 
reapariția pericolului Dinamo.
C-așa e fotbalul, capricios și neier
tător. De unde se vede, că 
și la Craiova „Dura lex sed lex" !

Partida Dinamo—C.F.R. Cluj (care 
ar fi putut relansa lupta pentru ti
tlu) a fost insă aminată pentru 24 
iunie, adică după ultima etapă, in
trucit — cum anunța și ziarul nos
tru cu mai mult timp în urmă — 
orașul Bochum din R. F. Germania 
găzduiește, intre 1 și 11 iunie, un 
program de manifestări românești 
care cuprinde, printre altele, si un 
joc amical de fotbal intre echipa lo
cală și C.F.R. Cluj !

...Așadar, au trecut din acest cam
pionat 26 de etape. Mai sint patru 
și fiecare dintre ele poate aduce 
clarificări. Poate duminică, poate 
miercuri, poate... Dar parcă. înainte 
de numele fericitei campioane și ale 
nefericitelor retrogradate, mai aș
teptăm de la acest campionat și mal 
mult fotbal Mai așteptăm...

Gh. MITRO1

REZULTATE TEHNICE
• SPORT CLUB BACAU — JIUL 4—1 (2—0), Au marcat : Enescu 

(min. 14 și 55). Băluță (min. 17). Pană (min., 73). Mulțescu (mln. 76 — 
din lovitură de la 11 m).

• UNIVERSITATEA CRAIOVA - STEAGUL ROȘU BRAȘOV 0—1 
(0—1). A marcat M atee seu (mln. 13).

• A.S.A. TO. MUREȘ — U.T, ARAD 2—1 (0—0). Au marcat : Naghl 
(mln. 47). Domide (min. 78) și Petescu (autogol în mln. 90).

• UNIVERSITATEA CLUJ - F.C. PETROLUL 0-0.

• F.C. ARGEȘ — STEAUA 1—1 (1—0). Au marcat : Roșu (min. 44) 
șl Tătaru (min. 64).

• F.C. CONSTANȚA — SPORTUL STUDENȚESC 4—1 (0—1). Au 
marcat : Leșeanu (min. 23). Mărculescu (min. 57 și 75), Ion Constan- 
tinescu (min. 69. din lovitură dc la 11 m). Caraman (min. 81).

• RAPID - C.S.M. REȘIȚA 0—0.

CLASAMENTUL
Univ. Craiova 26 13 8 5 46—31 34
Dinamo 25 13 4 8 37—29 30
C.F.R. Cluj 25 10 10 5 28—22 30
F. C. Argeș 26 11 7 8 38—24 29
S. C. Bacău 26 11 7 8 30—31 29
Steaua 26 9 10 7 33—25 28
F. C. Petrolul 26 9 8 9 18—26 26
Steagul roșu 26 9 7 10 31—19 25
Jiul 26 10 5 11 33—36 25
Rapid 26 7 10 9 25—23 24
C.S.M. Reșița 26 7 10 9 29—32 24
F.C. Constanța 26 8 7 11 29—30 23
U. T. Arad 26 7 9 10 29—33 23
A.8.A. 26 11 1 14 32—39 23
Univ. Cluj 26 7 8 11 21—39 22
Sportul stud. 26 4 11 11 26—46 19

ETAPA VIITOARE
(10 iunie)

Rapid — Sportul studențesc, C.S.M. 
Reșița — Univ. Cluj, Jiul — F. C. 
Argeș, Steagul roșu Brașov — A.S.A. 
Tg. Mureș, U. T. Arad — F. C. Con
stanța, F. C, Petrolul — Univ. Cra
iova, Steaua — Dlnamo, C.F.R. Cluj 
— Sport Club Bacău.

Succesele boxerilor români continuă în citeva rînduri
BELGRAD (Prin telefon de la tri

misul nostru). — Meciul Pometcu— 
Kuznețov a rămas oarecum in um
bră după acea formidabilă partidă 
dintre Simion Cuțov și Solomin. U- 
nele ziare de aici nu-și cruță 
superlativele : „Cea mai frumoasă 
luptă a campionatelor" („Politika"). 
„Românul Cuțov a ieșit victorios in 
cel mai frumos meci al celei de-a 
XX-a ediții" („Politika-Expres"). 
„Meciul campionatelor !" („Novosti"), 
„Un meci de antologie" („Sport”) I 
Mi-au povestit oameni care au pri
vit meciul la televizoare aici, la 
Belgrad, că telecrainicul rămăsese 
momente in șir fără cuvinte, „co- 
mentind" lupta prin Interjecții ! Și 
Simion Cuțov și-a revăzut la tele
vizor. seara tirziu, formidabila-i 
partidă.

— De ce te-ai mai uitat la luptă, 
Simioane. că doar fusesesi in to- 

. cui ei ?
— Parcă eu mal aveam timp să 

privesc ? I Loveam, primeam, iar 
loveam, n-aveam decit gindul că 
trebuie să înving I Acum, la tele
vizor. mi-a plăcut și mie.

Ieri, discutam, cu antrenorii Ion 
Popa. Petre Mihail și Alexandru 
Vladar. conducătorul delegației, pe 
marginea tăriei de caracter arătate 
de Simion Cuțov prin opoziție cu 
comportamentul timid, lipsit de ori
ce veleități, al lui Ștefan Băiatu. 
Eram toți patru de acord asupra u- 
nei concluzii ce trebuia desprinsă 
mai de mult. Selecția la nivel de 
inaltă performanță. mai ales in 
sporturi cum e boxul, trebuie sâ cu
prindă printre criteriile deoisive 
ceea ce se cheamă „spiritul com
petitiv", adică acele trăsături morale 
care fac de multe ori să incline tal
gerul balanței nu in favoarea valorii 
tehnice pure, ci înspre acel sportiv 
foarte puternic sufletește...

— Cum a fost, Sandule ? (în locul 
lui Gyorffi, cam deficitar tocmai la 
capitolul acestui spirit competitiv, 
antrenorii l-au ales la categoria 
mijlocie-mică pe Sandu Tirilă, din 
echipa gălățenilor tari ca piatra, ai 
lui Petre Mihail).

— Cum să fie ? La început, cu 
puține emoții, era vorba de debutul 
meu la europene, apoi, acest tinăr 
iugoslav Alexander Popovici lupta 
la el acasă, asta sc vedea șl, mai 
ales, se auzea I In repriza a Il-a 
l-am pregătit cu citeva upercuturi 
scurte la corp, apoi cu o stingă cro
șetată, încheind acțiunea cu arma 

mea preferată : directa de dreapta 
la maxilar".

Deci, K.O. în rundul 2 și, deo
camdată, o medalie de bronz pentru 
Sandu Tirilă. Mai departe, in semi
finală. .adversarul se va numi Wie- 
slaw Rutkowski (Polonia), vicecam- 
pionul olimpic al categoriei.

Tot aseară am mai aplaudat alte 
două victorii românești. Constantin 
Gruiescu l-a invins la puncte pc 
cehoslovacul Tatar, iar Gabriel Po
metcu a ciștigat, de asemenea, la 
puncte, cu o decizie de 4—1, intilni- 
rea cu maghiarul Kovacs. Paul Do- 
brescu, insă, a fost invins prin aban
don in repriza a 2-a de către iugo
slavul Marian Beneș.

Astăzi se desfășoară semifinalele 
in care echipa noastră s-a calificat 
cu 7 boxeri, din cei 10 prezenți la 
competiție. Ceea ce reprezintă un 
prim succes. Le așteptăm pe cele
lalte...

★
Ieri dimineața, în organizarea 

comisiei de box a A.I.P.S. (Asocia
ția internațională a presei sportive) 
a avut loc aici, la Belgrad, o confe
rință de presă cu prilejul căreia pre
ședintele A.E.B.A., Nikiforov Deni
sov, a precizat jxiziția forului euro
pean față de problema organizării 
campionatelor mondiale de box. Des
pre ce este vorba ? In august 1972. 
la Mtinchen, conducerea A.I.B.A. (A- 
sociația Internațională de Box Ama
tor— organ suprem intercontinental) 
hotărăște înființarea campionatelor 
mondiale de box cu numai 11 repre
zentanți de fiecare continent — for
mulă care stirnise incă de la Mtinchen 
vii și numeroase reacții potrivnice, 
încă de atunci, majoritatea covârșitoa
re a federațiilor naționale din Europa 
erau de părerea organizării competi
ției după modelul turneului olimpic și 
al altor camoionate mondiale la spor
turile individuale. Adică fiecare țară 
să aibă dreptul să participe cu cite 
un reprezentant de categorie, iar 
chestiunea selecționării și a înscrie
rii boxerilor sâ râmină exclusiv in 
competența federațiilor naționale. 
Tocmai acest punct de vedere — sus
ținut ferm și de reprezentanții fede
rației române — a fost însușit in a- 
ccste zile, in unanimitate, de către 
Comitetul executiv al A.E.B.A., el 
fiind transmis conducerii A.I.B.A.

Valerlu MIRONESCU

TIR. — Incepind de ieri poligonul 
Tunari găzduiește întrecerile celei 
de-a 16-a ediții a campionatelor in
ternaționale de tir ale României. La 
această tradițională competiție parti-, 
cipă sportivi de renume din 19 țări : 
Albania, Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R.P.D. Coreeană, Elveția, Fran-r 
ța, Grecia, Italia. Iugoslavia. Marea 
Britanie, Polonia. R.D. Germană, 
R.F. Germania, Spania, Turcia. Un-, 
garia, U.R.S.S. și România. După 
festivitatea de deschidere a campio
natelor, programată la ora 8,00,. s-au 
disputat următoarele probe : pușcă 
liberă 60 focuri — poziția culcat la 
seniori, pistol liber 60 focuri — se
niori și juniori și talere aruncate din 
șanț (trap) — prima manșă de 100 
focuri.

TENIS. — In aceste zile, pe tere
nurile de la Foro Italic© din Roma 
se desfășoară campionatele interna
ționale de tenis ale Italiei.

In turul II al probei de simplu băr
bați, jucătorul maghiar Peter Szoke 
a reușit să-l învingă cu 7—6, 7—6 pe 
celebrul campion australian John 
Newcombe, iar cehoslovacul Jirf 
Hrebec l-a întrecut in trei seturi : 
2—6. 6—2, 6—4 pe americanul Jimmy 
Connors.

Ilie Năstase nu a intrat incă în 
concurs.

IN PRELIMINARIILE C.M.
DE FOTBAL

La Tampere, în preliminariile, 
campionatului mondial de fotbal 
(grupa a 4-a europeană), echipa 
R.D. Germane a invins cu scorul de 
5—1 (3—0) formația Finlandei. In 
clasamentul grupei conduce echipa 
României cu 7 puncte, urmată de 
R.D. Germană — 6 puncte, Finlanda. 
— 3 puncte, Albania — 0 puncte.

Peste 100 000 de spectatori au asis
tat pe stadionul din Katowice la 
meciul dintre selecționatele Angliei 
și Poloniei, contind pentru prelimi-. 
nariile campionatului mondial de> 
fotbal (grupa a 3-a europeană). 
Fotbaliștii polonezi au obținut o 
victorie clară cu scorul de 2—0 (1—0), 
prin golurile marcate de Banas și 
Lubanski.

La Praga, in preliminariile campio-' 
natului mondial de fotbal, selecțio
nata Cehoslovaciei a surclasat cu sco
rul de 6—0 (0—0) echipa Danemarcei.



viața internațională
lucrările celei de-a XXVII-a sesiuni 

a Consiliului de Ajutor Economic Reciproc
PRAGA 8 (Agerpres). — La lucră

rile celei de-a XXVII-a sesiuni a 
Consiliului dp Ajutor Economic Re
ciproc. ce se desfășoară la Praga, 
participantii au ascultat raportul Co
mitetului Executiv cu privire la ac
tivitatea C.A.E.R. în perioada care 
a trecut de la sesiunea precedentă, 
prezentat de Frantisek Hamouz. pre
ședintele Comitetului Executiv al 
C.A.E.R., reprezentantul permanent 
al R.S. Cehoslovace in C.A.E.R. Va
clav Hula, vicepreședinte al Guver
nului federal al R.S. C< hoslovace, 
președintele Comisiei de Stat a Pla
nificării. a prezentat, apoi, un raport 
referitor la stadiul îndeplinirii pro
gramului complex al integrării eco
nomice socialiste și a rezoluțiilor ce
lei de-a XXVI-a sesiuni a C.A.E.R. 
In problemele colaborării in dome
niul planificării ; K. Polacck. pre
ședintele Comisiei permanente a 
C.A.E.R. pentru construcția de ma
șini. a prezentat un raport despre 
dezvoltarea colaborării țărilor mem
bre ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugoslavia 
m principalele ramuri ale construc
ției de mașini ; L Kopca. președin
tele Comisiei permanente a C.A.E.R. 
pentru industria ușoară, a informat 
despre principalele probleme ale co
laborării in domeniul industriei u- 
șoare ; L Supka. președintele Comi
tetului C.A.E.R. pentru colaborare 
tchnico-științificâ. a informat despre 
măsurile de lărgire a colaborării sta
telor membre ale C.A.E.R. și R.S.F. 
Iugoslavia in domeniul protecției și 
asanării mediului ambiant și. in le
gătură cu aceasta, al folosirii rațio
nale a resurselor naturale.

In cadrul lucrărilor sesiunii au luat 
apoi cuvintul conducătorii delegații
lor participante : conducătorul dele
gației R.P. Bulgaria. Stanko Todorov, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B.. președintele Consiliului de 
Miniștri; conducătorul delegației

R.S. Cehoslovace, Lubomlr Strougal, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele Guvernului federal al 
R.S. Cehoslovace ; conducătorul dele
gației Republicii Cuba. Carlos Rafael 
Rodrigucz, membru al Secretariatu
lui C.C. al P.C. din Cuba, vice- 
prim-ministru al guvernului revo
luționar ; conducătorul delegației 
R. D. Germane. Horst Sindermann, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., orim-vicopre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri ; 
conducătorul delegației R.P. Mongo
le. Jumiaaghiin Țedenbal. prim-se- 
cretar la C.C. al P.P.R.M.. președin
tele Consiliului de Miniștri ; condu
cătorul delegației R.P. Polone. Piotr 
Jaroszewicz. membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P.. președin
tele Consiliului de Miniștri ; condu
cătorul delegației Republicii Socia
liste România. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R.. președintele Consiliului de 
Miniștri ; conducătorul delegației 
R. P. Ungare. Jeno Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U., 
președintele Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc-Țărânesc Ungar ; con
ducătorul delegației U.R.S.S., Alexei 
Kosighin. membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 
Consiliului de Miniștri. La sesiune 
au luat cuvintul, de asemenea. An
ton Vratușa, vicepreședinte al Con
siliului Executiv Federal aJ R.S.F. 
Iugoslavia, și secretarul C.A.E.R., 
Nikolai Fadeev.

Conducătorii delegațiilor țărilor so
cialiste care participă la cea de-a 
XXVII-a sesiune a Consiliului de A- 
jutor Economic Reciproc au fost pri
miți, miercuri, de Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Cehoslovacia, cu care au avut o con
vorbire prietenească.

Consultările multilaterale 
de la Helsinki

HELSINKI 6 — De Ja trimisul 
nostru special. Dumitru Ținu : 
Miercuri, diferitele grupuri de lu
cru din cadrul consultărilor multila
terale de la Helsinki consacrate pre
gătirii conferinței pentru securitate 
și cooperare in Europa au avut în
truniri in vederea completării docu
mentelor corespunzătoare ale reuni
unii. Astfel, au fost purtate negoci
eri In ce privește forma finală a

instrucțiunilor pentru comisia ce se 
va ocupa de problemele cooperării 
culturale, precum și cu privire la 
redactarea ultimelor paragrafe ale 
instrucțiunilor referitoare la coope
rarea economică.

In aceeași zi au continuat discu
țiile asupra propunerilor vizind par- 
ticipanții la conferință și data înce
perii primei faze a acesteia, la ni
velul miniștrilor de externe.

janos Kâdâr„Perspective reale pentru 
crearea unui sistem de securitate 

colectivă în Europa“
BUDAPESTA 6 (Agerpres). — In

tr-un articol consacrat securității eu
ropene și publicat in revista ungară 
de politică externă „Magyarorszag“, 
Jânos Kâdâr. prim-secretar al C.C. 
al P.M.S.U., relevă că. in ultimul 
timp, s-au deschis perspective reale 
pentru consolidarea păcii in Europa 
și pentru crearea unui sistem de 
securitate colectivă. ..Trebuie să por
nim de la aprecierea realistă a pro
blemelor. de la interesele comune ale 
tuturor țărilor si popoarelor Europei 
și. in conformitate cu aceasta, folo
sind posibilitățile istorice favorabile 
care există in prezent, este posibil și 
trebuie să fie puse bazele trainice 
ale unui viitor in condiții de secu
ritate", scrie primul secretar al C.C. 
al P.M.S.U.

Autorul articolului amintește. în 
continuare, inițiativa statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia, care 
au propus includerea pe ordinea de 
zi. elaborarea in comun și crearea 
bazelor trainice ale unui sistem de 
securitate colectivă. Dorim, se subli
niază in articol, ca in Europa să fie 
exclusă posibilitatea folosirii forței 
sau amenințării ca folosirea ei și să 
fie creat un asemenea sistem de obli
gații care să ofere fiecărei țări ga

ranții împotriva acțiunilor agresive 
și să servească binelui și Înfloririi 
fiecărui popor.

In legătură cu conferința de secu
ritate europeană, articolul exprimă 
convingerea că, dacă aceasta va 
transforma principiile fundamentale 
ale păcii și securității in baza rela
țiilor dintre statele europene, ea va 
aduce cu sine o soluție de mare im
portanță istorică.

Referindu-se la poziția R. P. Un
gare. Jânos Kâdâr subliniază in ar
ticol : „In strinsă unitate cu celelal
te țări socialiste, aspirăm la priete
nie și colaborare reciproc avantajoasă 
cu toate popoarele și țările care do
resc aceasta pe baza principiului 
coexistenței pașnice".

In încheiere, autorul articolului 
evidențiază faptul că, deși ne aflăm 
de-abia la începutul creării unui sis
tem de securitate in Europa, atmos
fera s-a și schimbat, deoarece po
poarele privesc cu o nouă speranță 
situația care s-a creat pe continent. 
Europa a făcut deja un pas important 
pe calea spre pace și securitate.- 
Sint date toate condițiile pentru ca 
Europa să pășească in direcția păcii, 
securității și colaborării.

întrevedere Mao Tzedun
PEKIN 8 (Agerpres). — Mao 

Tzedun, președintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez. a primit, la 5 iunie, pe Le Duan, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
celor ce Muncesc din Vietnam. Fam 
Van Dong, membru al Biroului ~ 
litic al C.C. al Partidului celor 
Muncesc din Vietnam, premier al 
vernului R. D. Vietnam, șl pe 
Thanh Nghi, membru al Biroului 
litic al C.C. al Partidului celor 
Muncesc din Vietnam, vicepromier al 
guvernului R. D. Vietnam, cu prile
jul vizitei oficiale de prietenie pe 
care o efectuează la Pekin delegația 
de partid și guvernamentală viet
nameză — informează agenția China 
Nouă.

Cu acest prilej, a avut loc o con-
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SAM NEUA 6 (Agerpres). — Co
mitetul Central al Frontului Patrio
tic Laoțian a dat publicității un 
memorandum, în care se arată că. in 
cele peste 100 de zile care s-au scurs 
de la semnarea, la Vientiane, a 
Acordului de restabilire a păcii și 
înțelegere națională In Laos, forței® 
patriotice laoțiene au respectat cu 
strictețe acest acord și au militat 
pentru grabnica reglementare, pe o 
bază echitabilă, a problemelor nere
zolvate.

Condamnând Încălcările acordului 
care s-au produs in timpul scurs de

Le Duan ÎNCHEIEREA In editura Bertelsmann-Miinchen,
vorbire extrem de cordială și prie
tenească, evidențiindu-se sentimen
tele frățești care există între po
poarele vietnamez și chinez.

Au fost de față, la întrevedere, Clu 
En-lai, membru al Comitetului Per
manent al Biroului Politic al C.C. al 
P. C. Chinez, premier al Consiliului 
de Stat, și Ic Cien-in, membru al 
Biroului Politic ai C.C. al P. C. Chi
nez, vicepreședinte al Comisiei mili
tare a C.C. al P. C. Chinez.

Miercuri au continuat convorbiri
le dintre delegația de partid și gu
vernamentală din R. D. Vietnam, 
condusă de Le Duan și Fam Van 
Dong și reprezentanți al conducerii 
de partid șl de 6tat chineze, In frun
te cu Ciu En-lai,

la semnarea acestuia, C.C. al F.P.L. 
cere guvernului de la Vientiane și 
Statelor Unite să se abțină de la 
asemenea acțiuni în viitor, să înde
plinească prevederile acordului sem
nat la Vientiane, astfel incit dreptu
rile naționale ale poporului laoțian 
să fie respectate. Memorandumul 
subliniază că forțele patriotice din 
Laos vor continua să depună toate 
eforturile pentru îndeplinirea grab
nică a prevederilor Acordului de la 
Vientiane. în interesul întăririi păcii 
în Laos, în Indochina și in întreaga 
Asie de sud-est.

ÎN REGIUNILE CONTROLATE DE G. R. P.

AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUD

Ample acțiuni pentru
refacerea

VIETNAMUL DE SUD 6 (Ager
pres). — La chemarea Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
Sud și a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, țărănimea din regiunile con
trolate de G.R.P. al R.V.S. desfășoa
ră ample acțiuni pentru refacerea și 
dezvoltarea agriculturii.

Astfel, în provincia Quang Tri. te
renurile pentru agricultură au fost 
extinse, suprafețele destinate culturii 
orezului s-au dublat, în raport cu 
cele din anul trecut. In provincia 
Ben Tre, suprafețele cultivate au 
crescut cu peste 4 800 de hectare, șl 
tot aici au fost refăcute prin replan- 
tări livezi însumind 10 000 de hecta
re. In districtul Cai Nuoc, din pro
vincia Ca Mau. suprafețele destinate 
orezăriilor au crescut cu peste 7 000 
de hectare.

In vederea asigurării unor recolte 
cit mai bune, muncitorii ogoarelor 
desfășoară vaste lucrări cu caracter 
hidrotehnic. Organele politice locale 
și asociațiile țărănești din-zonele a-

gricole controlate de G.R.P. al R.V.S. 
au un rol major în restabilirea și 
dezvoltarea producției agricole.

O preocupare de prim ordin in zo
nele administrate de G.R.P. al R.V.S. 
o constituie asigurarea condițiilor de 
viață pentru stabilirea celor care se 
reîntorc aici după pribegie.

Reluarea dialogului 
intre reprezentanții 

R. D. Vietnam și S.U.A.
PARIS 6 (Agerpres). — Le Duc 

Tho, reprezentant al guvernului
R. D. Vietnam, și Henry Kissinger, 
consilier special al președintelui
S. U.A. pentru problemele securității 
naționale, și-au reluat, ieri, în subur
bia pariziană Gif sur Yvette, con
vorbirile privind îndeplinirea preve
derilor Acordului de pace asupra 
Vietnamului.

BELGRAD

si a

BELGRAD 8 — Corespondentul 
Agerpres, S. Morcovescu, transmite : 
La Belgrad a avut loc, miercuri, șe
dința Biroului Executiv al Prezidiu
lui Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia și a Comitetului de coordonare 
al Prezidiului Conferinței Federale a 
Uniunii Socialiste a Poporului Mun
citor din Iugoslavia (U.S.P.M.I.), 
desfășurată în vederea elaborării 
concepției privind dezvoltarea în vi
itor a Uniunii Socialiste a Poporului 
Muncitor. Au luat parte președinții 
comitetelor centrale republicane și 
provinciale ale U.C.I. și reprezen
tanți ai organizațiilor politice și so
ciale care fac parte din Uniunea 
Socialistă. Au fost examinate unele 
probleme ale dezvoltării și traducerii

în viață a rolului social al Uniunii 
Socialiste, in condițiile actuale.

La ședință s-a subliniat că Uniu
nea Socialistă a Poporului Muncitor 
din Iugoslavia, creată in războiul de 
eliberare națională și în revoluția 
socialistă ca front voluntar șl demo
cratic al oamenilor muncii și al ce
tățenilor, trebuie dezvoltată ca uni
une a tuturor forțelor socialiste 
organizate.

E3 B B B

CONVORBIRILOR
BULGARO-IRANIENE

SOFIA 6 (Agerpres). — La 6 iunie 
s-au încheiat convorbirile oficiale 
dintre Todor Jivkov, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Bulga
ria, și șahinșahul Iranului, Moham
mad Reza Pahlavi Aryamehr. După 
cum relatează agenția B.T.A., cei doi 
oameni de stat au analizat relațiile 
bilaterale și au convenit asupra fo
losirii unor forme noi de colaborare 
bulgaro-iraniană in domeniul agricul
turii, industriei, comerțului. Organele 
competente ale celor două țări au 
fost Însărcinate să treacă la elabora
rea unui acord pe termen lung cu 
privire la colaborarea economică și 
tehnico-științifică. De asemenea, au 
fost ” 
nale 
țări.

discutate probleme internațio- 
actuale ce interesează ambele

PREȘEDINTELE R. F. G. 
A SEMNAT LEGEA 

PRIVIND RATIFICAREA 
TRATATULUI CU R.D.G.

BONN 6 (Agerpres). — Președin
tele Republicii Federale Germania, 
Gustav Heinemann, a 
miercuri, legea privind 
tratatului asupra bazelor __  __
dintre R. F. Germania și R. D. Ger
mană, precum și legea referitoare la 
intrarea R.F.G. în O.N.U. Cele două 
legi fuseseră adoptate de Bundestag 
la 9 mai și de Bundesrat la 25 mai.

semnat, 
ratificarea 

relațiilor

MINISTRUL DE EXTERNE

AL R. P. CHINEZE

LA LONDRA
LONDRA 6 — Corespondentul A- 

gerpres, Nicolae Plopeanu, transmite: 
Ministrul afacerilor externe al Re
publicii Populare Chineze. Ci Pin-fei, 
a sosit miercuri Ja Londra intr-o vi
zită oficială, la Invitația omologului 
său britanic, Alec Douglas-Home. Cei 
doi miniștri vor avea. începind de 
joi, mai multe runde de convorbiri, 
in cadrul cărora vor fi examinate re
lațiile bilaterale și va fi sondată po
sibilitatea încheierii unor acorduri cu 
caracter tehnic.între cele două țări.

In timpul șederii sale în capitala 
britanică, ministrul de externe chi
nez va fi primit de premierul Ed
ward Heath și va avea întrevederi 
cu alți membri ai cabinetului brita
nic. .>

R F. G. Manifestări

consacrate României
BONN 6 — Corespondență de 

la iy. S. Stănescu. Miercuri, 
la Bochum, in R. F. Germania, 
au continuat manifestările con
sacrate României. Un moment 
important al prezențelor româ
nești l-a constituit întîlnirea 
dintre specialiștii români șl 
vest-germani, care au dezbătut, 
intr-un colocviu științific, pro
bleme privind „aspecte psiholo
gice ale învățării limbilor stră
ine". Un interes deosebit au 
suscitat prin calitatea lor artis
tică șî prin conținutul lor de 
idei realizările cinematografiei 
noastre, „Darclee" și. „Prea mic 
pentru un război atit de mare", 
prezentate în cadrul „Zilei fil
mului românesc".

Gutersloh -Viena a apărut lucrarea

ii NICOLAE CEAUSESCU 
siiinta conducerii

pentru o Românie modernă II

Congresul Partidului democrat-creștin
Ieri dimineața s-au deschis, 

in modernul ,.Palazzo dei con- 
pressi" din Roma, lucrările ce
lui de-al 12-lea Congres al 
Partidului democrat-creștin
(P.D.C.), prezidate de Giulio 
Andreotti. In ședința de 
miercuri după-amiază, secre
tarul național al P.D.C., Ar
naldo Forlani, a prezentat in 
țața congresului o amplă expu
nere. în care sint trecute in re
vistă principalele evenimente 
petrecute in viața politică a ță
rii și in viața internațională in 
perioada dintre cele două con
grese, poziția P.D.C. față de 
problemele cu care este con
fruntată in prezent Italia.

Interesul cercurilor politi
ce față de acest eveni-^ 
ment — ilustrat și de faptul că 
pentru zece zile au fost sus
pendate ședințele celor două 
camere ale parlamentului — 
decurge din rolul acestui partid 
in viața politică a Italiei. Este 
știut că, de-a lungul anilor, 
P.D.C. a participat neîntrerupt 
la guvern, indiferent de formu
lele acestuia.

Cei 734 de delegați se în
trunesc in condițiile in care ca
binetul este privat de citeva 
zile de majoritatea necesară 
pentru guvernare, ca urmare 
a refuzului partidului republi
can de a-i mai acorda votul 
de încredere. „Aceasta sem
nifică — releva „IL MESSAG- 
GERO" — că unul din partidele 
majorității s-a dezis de conven
ția care, după 7 mai 1972, a

permis actualului premier să 
dea viață coaliției de centru".

In legătură cu situația crea
tă. ziarele amintesc că de mai 
multă vreme se desfășoară, ca 
urmare a unei inițiative apar- 
Jinind Partidului social-demo
crat, consultări intre principa
lele forțe politice cu scopul de 
a se constata dacă este posi
bilă revenirea la o coaliție de 
centru-stînga, cu participarea 
socialiștilor.

Potrivit relatărilor presei,

CORESPONDENTA 
DIN ROMA

Congresul P.D.C. iși propune să 
definească liniile de bază ale 
orientării viitoare a partidului 
în problemele actuale — ca o- 
celea ale dezvoltării economice 
a țării, ale raporturilor cu alte 
forțe politice și ale formulei 
de guvernare. „Pentru toate a- 
ces'ea — scrie „CORRIERE 
DELLA SERA" — congresul 
nu se anunță ușor, iar soluțio
narea crizei și mai puțin încă". 

în perioada premergătoare 
congresului, a avut loc o in
tensă activitate de contacte și 
intilniri între liderii P.D.C., 
luări de poziții prin discursuri, 
interviuri și declarații. Preșe
dintele Senatului, Amintore 
Fanfani a luat inițiativa de a 
pregăti un document menit să 
ofere o platformă pentru o în
țelegere intre diferitele ten
dințe. Ziarele apropiate de

cercurile conducătoare ale 
P.D.C. nu mai vorbeau in ul
timele zile de un iminent 
acord, în legătură cu această 
inițiativă, ci aveau In vedere 
doar posibilitatea găsirii, cu 
puține ore înaintea congresului, 
a unor anumite puncte de con
vergență între principalele ten
dințe manifestate.

Pe de altă parte, ziarul „LA 
STAMPA" este de părere că 
„reîntoarcerea la formula de 
guvernare centru-stînga consti
tuie un lucru ciștigat". ..Rămi- 
ne de văzut, scrie ziarul, cum 
și cind, adică în ce manieră și 
începind cu care dată". In sus
ținerea acestei păreri, ziarele 
amintesc intervenția președin
telui grupului democrat-creștin 
din Camera deputaților, Fla- 
minio Piccoli, care, răspunzînd 
la ancheta organizată de revista 
„Itinerari" cu tema : „încotro 
merge democrația creștină 7“ a 
afirmat că „apropiatul congres 
trebuie să constituie un punct 
de plecare pentru realizarea 
unei solide înțelegeri" între for
țele politice care au mai parti
cipat la cabinetele cvadriparti- 
te. în același sens, fostul pre
mier Aldo Moro a scris intr-un 
articol publicat în revista „Dis- 
cusione" : „Este necesar să se 
redea socialiștilor locul care le 
revine, spre a face să se Întâl
nească forțe diverse".

Răspunsul dat acestor proble
me se va vedea la sfîrșitul con
gresului, programat să dureze 
cinci zile.

Radu BOGDAN

O nouă lucrare con
sacrată 
conducătorului 
dului și 
nostru, ,
Ceaușescu — 
conducerii pentru 
Românie - > - 
semnată de cunoscu
tul publicist austriac 
Heinz Siegert, a vă
zut in aceste zile lu
mina tiparului.

Apărută in condiții 
grafice de o înaltă ținu
tă, la editura Bertels- 
mann-Miinchen, Gu- 
tersloh-Viena. lucra
rea răspunde inte
resului larg manifes
tat in rindul opiniei 
publice din Republica 
Federală Germania și 
Austria față de Ro
mânia socialistă și 
conducătorul ei, față 
de realizările și preo
cupările partidului, 
statului și poporului 
român în construcția, 
vieții noi, față de 
prezența României pe 
arena internațională.

Cartea, însumind 300 
de pagini, prezintă pe 
larg biografia condu
cătorului României so
cialiste proiectată pe 
fondul istoriei contem
porane a țării noastre, 
contribuția sa remar
cabilă la elaborarea și 
înfăptuirea politicii 
interne și externe a 
țării noastre, la în
treaga activitate a 
partidului și statului. 
„Nicolae Ceaușescu — 
scrie autorul lucrării 
— este una din acele 
puține personalități a 
căror importanță isto
rică se relevă fără a 
mai aștepta evaluarea 
acestui fapt din per
spectiva istoriei".

Lucrarea este o pre
zentare plină de dina
mism 
temporane a 
niei, a 
permanente a 
tovarășului _____
Ceaușescu cu lupta și 
viața poporului 
mân, înfățișînd, 
baza unui bogat 
terial documentar, ac
tivitatea îndelungată 
desfășurată de condu
cătorul partidului și
statului nostru in
slujba împlinirii idea
lurilor de libertate și 
dreptate socială ale 
poporului român, par

personalității
’ i parti- 

statului 
„Nicolae 

știința 
o 

modernă",

a istoriei con*
Româ- 

împletirii 
vieții 

Nicolae

ro
pe 

ma-

ticiparea sa activă la 
luptele pentru răstur
narea regimului de 
exploatare și asupri
re, pentru eliberarea 
țării, instaurarea și 
consolidarea puterii 
populare, pentru con
strucția societății so
cialiste în România. 
Este puternic relevat 
rolul esențial al 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în dezvol
tarea multilaterală a 
societății românești, 
în promovarea spiri
tului înnoitor in toate 
domeniile vieții soci- 
al-politice a Români
ei.

O mare importanță 
este acordată preo
cupării constanle a 
tovarășului Nicolae 
Ceaușescu pentru per
fecționarea continuă a 
organizării și ' condu
cerii societății, pentru 
continuarea tradițiilor 
înaintate ale trecutului 
și afirmarea valorilor 
naționale in știință, li
teratură și artă, pen
tru impunerea și con
solidarea valorilor eti
ce socialiste, pentru 
întărirea unității și 
frăției tuturor oame
nilor muncii — români, 
maghiari, germani și 
de alte naționalități — 
angajați în construcția 
noii orinduiri.

Publicistul austriac 
se ocupă in mod spe
cial de preocuparea 
conducătorului parti
dului și statului nos
tru pentru cunoaște
rea temeinică a reali
tății și pentru acțiu
nea științifică asupra 
realității. In această 
lumină, unul din sub
capitolele cărții, inti
tulat „Știința înseam
nă putere", pune în 
evidență profundul 
proces de dezvoltare 
a științei și culturii 
in țara noastră.

Autorul cărții evi
dențiază dialogul viu 
și permanent pe care 
îl poartă 
general al 
cu masele 
oameni ai 
poporul. ,,O 
ristică importantă 
președintelui 
niei ___  ____
Siegert — o constitu
ie legătura sa conti
nuă cu masele. La a-

secretarul 
partidului 
largi de 

muncii, cu 
caracte- 

a 
Româ- 

scrie Heinz

ceste Intilniri, șeful 
statului informează 
despre scopurile și 
intențiile partidului și 
guvernului. Vizitele 
in țară oferă, pe lin
gă aceasta, președin
telui și posibilitatea 
de a se sfătui la fața 
locului cu muștcilorii, 
țăranii, intelectualii, 
tineretul, cu activiștii 
de partid locali și cu 
organele locale de 
stat. In cadrul aces
tor vizite de lucru se 
discută numeroase 
propuneri și idei".

Ocupindu-se de do
meniul politicii exter
ne a României socia
liste, lucrarea relie
fează contribuția de 
seamă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu la 
elaborarea și afir
marea obiectivelor și 
principiilor ce că
lăuzesc politica inter
națională a țării noas
tre, activitatea sa neo
bosită consacrată in
staurării unor noi re
lații intre state, pro
movării 
păcii și

destinderii, 
__  colaborării. 

Subliniind patriotismul 
înflăcărat și înaltul spi
rit internaționalist care 
animă viața și activi
tatea conducătorului 
poporului român, au
torul lucrării scrie : 
„Concepția politică a 
lui Nicolae Ceaușescu 
este pătrunsă de mar
xism-leninism și el 
nutrește credința fer
mă că numai mar- 
xism-leninismul poate 
asigura țării progresul 
și bunăstarea".

Lucrarea este însoți
tă de o prezentare 
succintă a României 
sub raport istoric, geo
grafic și al organizării 
social - administrative. 
Sînt inserate, tot
odată, date privind 
dezvoltarea economiei, 
științei și literaturii.

Apariția acestei 
cărți dobindește sem
nificația unui adevă
rat eveniment edito
rial, marcind o nouă 
contribuție la cunoaș
terea personalității 
conducătorului Româ
niei socialiste, a po
liticii promovate de 
partidul și statul nos
tru.

(Agerpres)

CU PRILEJUL ANIVERSARII A 15 ANI DE TA CONSTITUIREA 
ASOCIAȚIEI DE PRIETENIE SOV1ETO-ROMANA

Adunarea festivă de la Kiev
MOSCOVA 6 (Agerpres). — Cu 

prilejul aniversării a 15 ani de la 
constituirea Asociației de prietenie 
sovieto-română, la 6 iunie, la Uzina 
de construcții și reparații navale din 
Kiev a avut loc o adunare festivă 
organizată de filiala din Ucraina a 
asociației. La adunare au participat : 
O. I. Kasianenko, ministrul indus
triei ușoare al Ucrainei, președintele

filialei din Ucraina a Asociației de 
prietenie sovieto-română ; V. V. 
Pozderko, vicepreședinte al Asocia
ției ucrainene de prietenie și rela
ții culturale cu străinătatea.

Au participat, de asemenea, Ale
xandru Ungur, consul general al 
României la Kiev.

La adunare au luat cuvintul O. I. 
Kasianenko și Alexandru Ungur.

agențiile de presă transmit:
Ministrul construcțiilor 

industriale al României, Ma- 
tel Ghigiu. aflat In Vi2ltă Sn R.F.G., 
a avut întrevederi la Bonn cu mi
nistrul federal al construcțiilor, or
ganizării teritoriului și urbanismului, 
dr. Hans Jochen Vogel, cu ministrul 
federal al transporturilor, Lauritz 
Lauritzen, precum și cu dr. Oscar 
Schneider, președintele Comisiei 
?entru construcții a Bun'destagului. 

n cursul discuțiilor s-a trecut în 
revistă evoluția colaborării bilaterale 
in domeniul construcțiilor și 6-au 
evidențiat noi posibilități de extin
dere și diversificare a acestei co
laborări. Personalitățile vest-ger- 
mane au apreciat in mod elogios 
activitatea desfășurată în R.F.G. de 
către constructorii români.

Noul ambasador al Româ
niei in Noua Zeelandă, N|- 
colae Finanțu. și-a prezentat scriso
rile de acreditare guvernatorului ge
neral, sir Dennis Blundell. După ce
remonie. guvernatorul general a ofe
rit un dejun în onoarea ambasado
rului român. Au participat Joseph 
Walding. ministrul comerțului exte
rior și ministru asociat al afacerilor 
externe, alte persoane oficiale.

Vizita in Albania a prin
țului Norodom Sianuk. Pre- 
zidiul Adunării Populare și Consi
liul de Miniștri al R. P. Albania au 
organizat, marți seara, o recepție în 
onoarea șefului statului cambodgian, 
Norodom Sianuk, președintele Fron
tului Unit Național al Cambodgiei, 
transmite agenția A.T.A. La recep
ție au participat Enver Hodja, prim- 
secrețar al C.C. al Partidului Mun
cit din Albania, Hadji LleshJ, pre
ședinte al Prezidiului Adunării 
Populare, Mehmet Shehu, președinte

al Consiliului de Miniștri, și alte 
persoane oficiale. In alocuțiunile 
rostite cu acest prilej de Hadji 
Lleshi, și Norodom Sianuk au fost 
reafirmate puternicele sentimente de 
solidaritate dintre cele două po
poare.

Un Apel comun din par
tea a 12 partide și organi
zații franceze în frunte cu 
P.C.F. cheamă la organizarea, la 20 
iunie, la Paris și în principalele ora
șe din provincie, a unor ample ma
nifestări unitare în scopul apărării și 
lărgirii libertăților democratice.

Președintele R.P.D. Co- 
1*66116  Ir Sen, a primit pe
Pak Djai Ro, vicepreședinte al con
ducerii Asociației generale a rezi- 
denților coreeni din Japonia, care 
a participat, in calitate de consilier 
al părții nord-coreene, la convorbi
rile Societăților de Cruce Roșie din 
cele două părți ale Coreei, și dele
gația de ziariști coreeni din Japonia-

Președintele Cubei, °’- 
valdo Dorticos, a declarat ziariștilor 
— la plecarea de pe aeroportul din 
Lima — că in cursul convorbirilor 
avute cu conducătorii peruani au fost 
abordate atit probleme bilaterale, 
cit și probleme de interes comun 
pentru popoarele latino-amerlcane. 
Referindu-se la procesul reafirmării 
suveranității naționale în America 
Latină, Osvaldo Dorticos a arătat că 
acest proces are loc ,pe căi distincte 
in fiecare țară, in conformitate cu 
particularitățile fiecărei națiuni

Guvernul filipinez își re
vizuiește în prezent poziția

față de grupările A.S.E.A.N. 
și S.E.A.T.O.,din care ,ace part- 
această țară, a declarat recent pre
ședintele Ferdinand Marcos. El a re
levat că Fillpinele consideră acum 
necesar să promoveze o politică de 
coexistență pașnică cu țările socia
liste și să participe activ la soluțio
narea problemelor internaționale.

Cea de-a 58-a sesiune a 
Conferinței Internaționale a 
MUllCii s-a deschis la Geneva. 
Participă reprezentanți ai celor 123 
de state membre ale organizației. 
Delegația României este condusă de 
ing. Mircea Voinescu, prim-adjunct 
al ministrului muncii.

Premierul australian, 
Gough Whitlam, aflat în vizită la 
Delhi, a conferit cu ministrul indian 
de externe, Swaran Singh, asupra 
unor aspecte ale relațiilor bilaterale 
și a unor probleme privind coopera
rea în diferite domenii dintre na
țiunile sud-estului asiatic. Premierul 
australian a relevat sprijinul țârii 
sale față de propunerea ca țările 
interesate să acționeze în comun 
pentru transformarea Oceanului In
dian intr-o zonă a păcii și coope
rării.

Miniștrii afacerilor exter
ne din țările membre ale 
Pieței comune au inche,at’ 
5 iunie, dezbaterile asupra unor as
pecte politice comunitare, desfășu
rate, potrivit agenției France Presse, 
„intr-o atmosferă mohorîtă". Singu
rul aspect examinat, asupra căruia 
s-a înregistrat un punct de vedere 
comun, a fost în legătură cu consul
tările multilaterale de la Helsinki,

consacrate pregătirii conferinței ge- 
neral-europene pentru securitate și 
cooperare, despre care „cei nouă" au 
apreciat că „s-au realizat progrese 
însemnate".

Consiliul de Securitate * 
Început miercuri dezbaterile consacra
te evoluției situației în Orientul A- 
propiat. în cadrul primei ședințe, 
membrii consiliului au audiat 
raportul secretarului general, Kurt 
Waldheim, asupra eforturilor O.N.U. 
de soluționare a conflictului, după 
care vor lua cuvintul reprezen
tanții Egiptului, Israelului și Ior
daniei. Dezbaterile au loc sub pre
ședinția lui Iakov Malik (U.R.S.S.).

Guvernul sovietic a od°pul 
hotărirea de a compensa, potrivit 
normelor internaționale, pagubele 
pricinuite în Franța in urma prăbu
șirii avionului sovietic „TU-144", in 
apropiere de aeroportul Le Bourget 
și de a acorda 500 000 franci pentru 
ajutorarea cetățenilor francezi care 
au avut de suferit de pe urma acci
dentului.

Conferința internațională 
pentru lupta împotriva dis
criminării rasiale în Africa 
de Sud va avea loc la Geneva 
între 15 șl 17 iunie. Programul 
conferinței prevede examinarea mă
surilor necesare pentru sprijinirea 
mișcărilor de eliberare din terito
riile africane aflate încă sub domi
nație străină și pentru intensificarea 
luptei împotriva regimurilor minori
tare rasiste din Rhodesia și Repu
blica Sud-Africană.

Cea de-a cincea, expe
riență nucleară subterană 
de la începutul acestui an a fost 
efectuată marți în Statele Unite. Un 
scurt comunicat al Comisiei 'pentru 
energia atomică precizează că ex
periența a avut loc la un poligon din 
Nevada.
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