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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a inaugurat, joi la 
amiază, expoziția intitulată „80 
de ani de la crearea partidului 
politic al clasei muncitoare din 
România“.

La festivitate au participat 
tovarășii Manea Mănescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu. Gheorghe Cioară, 
Florian Dănălache, Constantin 
Drăgan, Emil. Drăgănescu, Ja- 
nos Fazekas, Petre Lupu, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu. Ștefan Voitec. lo- 
sif Banc, Constantin Băbălău, 
Petre Blajovici, Cornel Burtică, 
Miron Constantinescu, Mihai 
Dalea, ' Miu Dobrescu, Aurel 
Duca, Mihai Gere. Ion Iliescu, 
Ion Ioniță, Vasile Patilineț, Ion 
Pățan, Mihai Telescu, Iosif 
Uglar. Richard Winter. Ștefan 
Andrei, Ion Dincă, precum și 
Chivu Stoica, Constantin Pîrvu- 
lescu. Petre Constantinescu- 
lași, Mihai Cruceanu, aiți mi- 
litanți din ilegalitate ai partidu
lui și ai mișcării muncitorești 

'din țara noastră. Au luat, de 
asemenea, parte membri ai C.C. 
al P.C.R., primii-secretari ai 
comitetelor județene de partid, 
conducătorii unor instituții cen
trale și organizații obștești, ac
tiviști de partid și de stat, per
sonalități ale vieții științifice,' 
oameni ai muncii din întreprin
derile bucureștene.

Numeroși cetățeni ai Capita
lei fac o caldă și însuflețită 
primire conducătorului iubit al 
partidului și statului nostru ; ei 
scandează cu înflăcărare : 
..Ceaușescu-P.C.R.“, „Ceaușescu- 
P.C.R.“. Pionieri oferă cu dra
goste garoafe roșii tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, tovarășei 
Elena Ceaușescu.

Cuvîntul de deschidere este 
rostit de tovarășul Mihnea 
Gheorghiu, președintele Acade
miei de științe’ sociale și poli
tice.

în aplauzele celor prezenți, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
taie panglica inaugurală a ex
poziției.

O sugestivă prefață a istoriei 
mișcării noastre muncitorești o 
constituie aprecierea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, înscrisă pe 
primul panou al expoziției : 
„Crearea în 1893 a Partidului 
Social-Democrat al Muncitori
lor din România constituie un 
moment de însemnătate istorică 
în dezvoltarea luptelor sociale 
din țara noastră, în organizarea 
clasei muncitoare pe plan na
țional, începutul afirmării sale 
in principalele probleme care 
frămîntau viața social-politică 
a societății din acea vreme“.

Emoționantă retrospectivă, ex
poziția însumează un mare nu
măr de piese documentare — 
mărturii originale, fotografii, 
facsimile, extrase din presa 
vremii — care relevă pregnant, 
cu puterea adevărului și forță 
evocatoare, existența de mai 
bine de un secol a organizați
ilor politice ale clasei munci
toare din România. Numeroase 
materiale atestă constituirea 
□rimelor organizații muncito

rești cu caracter profesional și 
ulterior cu caracter politic, cele 
dintîi forme de acțiune — gre
vele —, apariția primelor ga

ASTĂZI, LA POSTURILE DE RADIO 
Șl TELEVIZIUNE

Astăzi, vineri 30 martie, 
posiurile noastre de radio și 
televiziune vor transmite di
rect de la Sala Palatului Re
publicii Socialiste România 
Adunarea festivă organizată

ION TALBOȘMIHAILUCHIANTUDOR RADU POPA

partidului nostru. Numai cu o 
armătură filozofică foarte soli
dă poți fi un element dinamic, 
capabil să-ți exerciți rolul so
cial, adică rolul unui om politic, 
angajat.

— De cind începe 
cite omul rolul său

— De foarte tînăr,

TUDOR RADU POPA, stu
dent, anul III, Facultatea de ar
hitectură, Timișoara: Aparent 
dificultatea nu este să răspunzi 
ce înseamnă spirit revoluționar. 
Dacă mă gîndesc la categoria 
căreia ii aparțin, atunci a fi stu
dent revoluționar astăzi înseam
nă să te situezi pe o platformă 
ideologică foarte clară, foarte 
fermă, care nu poate fi alta 
decit cea dată de ideologia

țiunea sa cîștigă în dimensiuni 
pe măsură ce se maturizează 
ca om, iar spiritul revoluționar 
care i-a îndreptat pașii spre or
ganizația de tineret se întregește 
cu armătura filozofică la care 
m-am referit. Aș face distinc
ția că agitarea unor lozinci nu 
înseamnă neapărat spirit revo
luționar. Tn schimb. înțelegerea 
profundă a politicii partidului, 
aplicarea ei creatoare, consec- (Continuare în pag. a ll-a)

să-și exer 
social?
cred eu, o- 

dată cu apartenența sa la orga
nizația revoluționară a tinere
tului. Sigur că atitudinea Și ac-

La cea de a IX-a Conferință Națională a 
U.A.S.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu a îndem
nat întreaga studențime să acționeze cu fermitate 
in spirit revoluționar, să militeze pe baza însu
șirii materialismului dialectic și istoric pentru 
înlocuirea vechiului care nu mai corespunde ne
cesităților, să promoveze cu curaj noul, înscriin- 
du-se astfel pe calea revoluționară a societății.

Participanții la Conferință și-au exprimat în 
mod unanim adeziunea la apelul secretarului ge
neral al partidului. In cuvîntul lor, in rezoluția 
forumului studențesc, ei au subliniat ca o înda
torire primordială necesitatea ca întreaga studen
țime a țării să-și însușească și să acționeze în a- 
cest spirit, ca în toate împrejurările, studentul să 
gîndească și să muncească așa cum îi cere parti
dul, ca un adevărat comunist. Apar, de aceea, de 
o deosebită însemnătate aplicarea în viața de fie
care zi a exigențelor spiritului revoluționar, in
staurarea în fiecare colectiv studențesc a clima
tului capabil să recepționeze noul și să combată cu 
promptitudine și hotărire ceea ce este învechit 
și frinează activitatea. In scopul de a contribui la 
punerea în evidență și Ia valorificarea concretă, 
practică a spiritului revoluționar ce trebuie să-i 
anime pe toți studenții, ziarul nostru inițiază a- 
ceastă dezbatere, adresînd întrebarea : Ce înseam
nă azi, pentru student, a fi comunist, a fi revolu
ționar, cum se manifestă și cum credeți că trebuie 
să se manifeste acest spirit în colectivitățile în 
care tineretul nostru studios se formează pentru 
muncă și viață ?

ventă, chiar la cel mai modest 
loc de muncă, atitudinea etică 
responsabilă fac dovada unui 
spirit revoluționar.

Anchetă realizată de :
LUCREȚIA LUSTIG, MA- 
RIETA VIDRAȘCU. CĂLIN 

STĂNCULESCU

zete muncitorești, cum ar fi 
„Tipograful român“. Este con
semnată sugestiv înființarea, la 
București, în 1872, a Asociației 
generale a tuturor lucrătorilor 
din România, organizație pro
fesională ce își propunea, pen
tru prima oară, să realizeze 
unirea pe scară națională a 
muncitorimii. Urmează evocarea 
momentelor privind organi
zarea cercurilor socialiste, a 
cercurilor și cluburilor munci
torești cu lin tot mai pronunțat 
caracter politic, editarea ziare
lor și revistelor lor, care au 
jucat uri rol de prim ordin în 
maturizarea politică și formarea 
conștiinței de clasă a proleta
riatului. Documente purtînd 
patina vremii vorbesc despre 
începuturile mișcării muncito
rești din România, despre dez
voltarea ei sub influența, idei
lor marxismului, despre afir
marea proletariatului ca forța 
cea mai înaintată a societății 
românești. în acest cadru isto
ric este relevată intensa activi
tate propagandistică de popu
larizare a ideilor socialismului 
științific, prin intermediul pu
blicațiilor „Revista socială“, 

cu prilejul împlinirii a 80 de 
ani de la crearea partidului 
politic al clasei muncitoare 
din România.

Transmisia va avea Ioc in 
jurul orei 17,00.

„Contemporanul“, „Muncitorul“, 
„Dezrobirea“, „Munca", „Cri
tica socială ele. — prin 
conferințe și broșuri, prin 
traduceri. Sînt expuse scrieri 
ale fondatorilor socialismului 
științific care au circulat 1 în 
țara noastră încă înainte de a 
fi tălmăcite, precum și primele 
ediții ale unor lucrări de bază 
ale clasicilor marxismului, di
fuzate în România curînd după 
tipărirea lor, orientînd astfel 
mișcarea socialistă din România, 
ținînd-o la curent cu gîndirea 
cea mai înaintată a epocii. Se pot, 
astfel, vedea, în original, cele 
dinții ediții ale „Manifestului 
Partidului Comunist“, în tradu
cerea lui Panait Mușoiu, în 1892, 
ale unor texte, din lucrările lui 
Marx și Engels, scrisoarea lui 
Ion Nădejde, din august 1886, 
în care recomandă să fie citite 
lucrările „Anti-Dühring“, „Ori
ginea familiei, a proprietății pri
vate și a statului“. „Războiul 
țărănesc“. De asemenea, reține 
atenția, ca un document deose
bit de important, scrisoarea lui 
Engels adresată lui Ion Nădej
de, publicată în revista „Con
temporanul", la 9 ianuarie 1888 : 
„Cu mare plăcere am văzut că 
socialiștii din România primesc 
în programul lor principiile de 
căpetenie ale teoriei care a iz
butit a adur.a intr-un mănunchi 
de luptători mai pe toți socia
liștii din Europa și din Ameri- 
ca. E vorba de teoria prietenu
lui meu, răposatul Karl Marx“.

Mișcarea muncitorească din 
România, socialiștii români au 
stabilit, încă de la începutul 
activității lor, legături strînse 
internaționaliste c.u organizații 
proletare din Franța, Italia,

Germania, Rusia, Belgia, An
glia, Spania, China, S.U.A. și 
din alte țări. Documente ale 
timpului stau mărturie mani
festărilor de solidaritate cu bă
tăliile de clasă ale proletaria
tului de peste hotare. Sute de 
români au luptat pe baricadele 
Comunei din Paris, doi dintre 
ei aflîndu-se în conducerea Co
munei. Un document emoțio
nant — diploma lui Mihail 
Georgescu, comunard. Sînt ex
puse facsimile, fotografii, pu
blicații care atestă solidarita
tea cu Revoluția rusă din 1905. 
Participarea directă a nume
roși revoluționari români și ac
țiunile clasei muncitoare . din 
România în sprijinul Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie 
își găsesc o largă reflectare în 
sugestive exponate.

Expoziția înfățișează bogata 
activitate politică dir. anii pre 
mergători Congresului de con
stituire a P.S.D.M.R. Numeroa
se studii ale vremii, printre 
care „Ce vor socialiștii români“, 
„Karl Marx și economiștii noș 
tri“ de C. Dobrogeanu-Gherea. 
proiectele de programe ale miș
cării socialiste relevă ințensifi- 
carea procesului de maturizare
politică,, hoțărîrea clasei munci
toare de a-si făuri propriul său 
partid. Astfel, sînt consem
nate aspecte din care se 
desprinde pregnant ideea cu
ceririi puterii politice de clasa 
murcitoare. a desființării pro 
prietății capitaliste și' a înlo
cuirii ei cu proprietatea socia
listă.

(Continuare în pag. a V-a)

LUCRĂRILE
SESIUNII MARII

Lucrările sesiunii a zecea a 
actualei legislaturi a Marii Adu
nări Naționale au continuat, joi, 
cu dezbaterea celorlalte puncte 
aflate pe ordinea de zi.

In sală, alături de deputați e- 
rau prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., mi
niștri, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
activiști de partid și de stat, oa
meni ai muncii, personalități ale 
vieții noastre economice, științi
fice. sociale și culturale, ziariști.

Erau de față, de asemenea, 
membri ai corpului diplomatic, 
corespondenți ai presei străine.

La intrarea in sala de ședințe, 
conducătorii de partid și de stat, 
sînt intîmpinați cu vii aplauze.

In loja din dreapta iau loc to
varășii Nicolae Ceaușescu, Ma
nea Mănescu, Paul Niculescu-Mi
zil, Gheorghe Pană. Gheorghe 
Rădulescu, Virgil Trofin, Ilie 
Verdeț, Maxim Berghianu, 
Gheorghe Cioară, Florian Dănă
lache. Constantin Drăgan, Emil 
Drăgănescu. Janos Fazekas. Pe
tre Lupu, Leonte Răutu, Vasile. 
Vilcu.

Jn loja din stingă se află mem
brii Consiliului de Stat.

La propunerea făcută în nu
mele Biroului M.A.N. de tova
rășul Ștefan Voitec, care a pre
zidat ședința, Marea Aduna-

SĂ FACEM TARA 0 GRĂDINĂ !
Fiecare tînăr să sădească 

cel puțin un pom

ALEXANDRU MOCANU,
prim secretar al Comitetului județean Vrancea al U.T.C.

ACȚIUNEA DE PLANTARE A ÎNCEPUT
In județul Bihor, mii de tineri participă în aceste zile la plan
tarea pomilor. Cele mai bune rezultate, pînă acum, le-au obți
nut uteciștii de la Grupul școlar Oradea.

Foto: ST. WEISS

NAȚIONALE
re Națională a inclus pe or
dinea de zi un nou punct: 
eliberarea din funcția de pro
curor general al Republicii 
Socialiste România a tovarășului 
Alexa Augustin, în vederea pen
sionării sale, și alegerea noului 
procuror general al Republicii 
Socialiste România.

Ministrul justiției, tovarășul 
Teodor Vasiliu, a prezentat ex
punerea la proiectele de legi 
pentru modificarea: Codului 
Penal și Codului de procedură 
penală ale Republicii Socialiste 
România, precum și a Legii nr. 
23/1969 privind executarea pe
depselor.

Raportul Comisiei juridice a 
Marii Adunări Naționale, care a 
examinat, și discutat aceste pro
puneri de modificări, a fost citit 
de deputatul Traian Ionașcu, 
președintele Comisiei.

La discuția generală asupra 
respectivelor proiecte de legi au 
luat cuvîntul deputății: Ioan 
Ceterchi. președintele Consiliului 
Legislativ, Emilian Nucescu, pre
ședintele Tribunalului Suprem al 
Republicii Socialiste, România, 
Tudor Gheorghe. vicepreședinte 
al Comitetului Executiv al Con
siliului popular județean Buzău, 
Octaoian Cratchi, prim-vicepre- 
ședinte al Comitetului Executiv 

(Continuare In pag. a ll-a)

Tovarășul Nicolae Ceausescu 
a primit pe conducătorul 

delegației economice 
guvernamentale a Republicii 

Unite Tanzania
Președintele Consiliului de 

Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a primit, joi după- 
amiază pe dr. Wilbert K, Cha- 
gula, ministrul afacerilor eco
nomice și dezvoltării planifica
te, conducătorul delegației eco
nomice guvernamentale a Re
publicii Unite Tanzania, și 
C. D. Msuya, ministrul finanțe
lor, care se află în țara noas
tră cu prilejul lucrărilor celei 
de-a doua sesiuni a Comisiei 
mixte româno-tanzaniene, de 
cooperare economică si tehnică.

La primire au participat to
varășii Ion Pățan. vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul comerțului exterior, 
și Vasile Purigan, consilier al 
președintelui Consiliului de 
Stat.

Cu acest prilej, conducătorul 
delegației guvernamentale tan- 
zaniene a transmis tovarășului 
Nicolae Ceaușescu un mesaj de 
salut și cele mai bune urări 
din partea președintelui Repu
blicii Unite (Tanzania. Julius 
K. Nyerere, a guvernului și po
porului tanzanian.

Relevînd că lucrările Comisi
ei mixte româno-tanzaniene au 
oferit prilejul de a fi vizitate 
întreprinderi, unități agricole, 
conducătorul delegației a subli
niat că aceasta i-a permis să 
cunoască rezultatele dezvoltării 
economiei tării noastre și mul
tiplele posibilități pe care a- 
cestea le pot oferi pentru dez
voltarea colaborării dintre cele

Ieri, împreună cu factorii res
ponsabili, am organizat ședința 
operativă a comandamentului 
acțiunilor de muncă voluntar- 
patriotică. Cu acest prilej am 
stabilit ultimele detalii ale cam
paniei de primăvară privind 
plantarea pomilor, al cărei debut 
l-am fixat pentru data de 30 
martie a.c. Acum pot afirma că 
totul este pregătit, totul pînă la 
ultimul amănunt . De altfel, în 
județul nostru acțiunile pentru 
plantarea pomilor, pentru împă
durire, sînt așteptate cu nerăb
dare de tineri. Prin aceste locuri, 
este o tradiție ca fiecare om să 
planteze în fiecare primăvară cel 
puțin un pom. Este o tradiție 
din strămoși. Tatăl îi dă hîrlețul 
în mina fiului și îi spune: „Vezi, 
eu am plantat, atîția pomi. Acum 
a venit rîndul tău să începi. Cind 
vei fi mare și pomii vor fi mari 
și vor da roade". Așa se întîm- 
plă de generații. Pdn acțiunile 
noastre continuăm această fru
moasă tradiție și îi dăm, totoda
tă, noi dimensiuni. Vom planta 
în această primăvară 260 hectare

Amplu program 
a fondului do

Conform ultimelor date pri
mite de la Ministerul Econo
miei Forestiere și Materiale
lor de Construcții, în 32 de ju
dețe din țară a început cam
pania împăduririlor de primă
vară, suprafața plantată, pînă 
în prezent, depășind 4 000 de 
hectare. Cele mai mari supra
fețe au fost împădurite în ju-. 
dețele Arad, Bihor, Brăila, 
Dolj, Ilfov, Hunedoara, Vaslui 
și Mehedinți, iar economiile 
realizate ca urmare a contri
buției voluntare a silviculto
rilor, populației din zonele 
muntoase, școlarilor și pionie- 

două state prietene. El a sub
liniat. că deși a trecut numai un 
an de la vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în tara sa, 
de la întâlnirile avute cu acest 
prilej cu șeful statului tanzani
an, cooperarea generală a evo
luat favorabil, s-au pus bazele 
unor acțiuni concrete de conlu
crare în diferite' domenii eco
nomice.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a evocat cu satisfacție vizita 
făcută anul trecut jn Republi
ca Unită Tanzania, convorbiri
le avute cu șeful statului tan
zanian și a exprimat hoțărîrea 
părții române de a acționa 
pentru înfăptuirea acordurilor 
stabilite cu acest prilej. In con
text, președintele Consiliului de 
Stat a salutat faptul că s-a dat 
viată unor importante înțele
geri economice și a apreciat re
zultatele rodnice cu care s-au 
încheiat lucrările Comisiei mix
te româno-tanzaniene.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a mulțumit pentru mesajul a- 
dresat de șeful statului tanza
nian si a adresat, la rindul său, 
președintelui Julius K. Nyerere 
un cordial salut și urări de 
prosperitate si pace poporului 
tanzanian prieten. Președintele 
Consiliului de Stat a arătat că 
așteaptă cu deosebită nlăcere 
vizita de răspuns a șefului sta
tului tanzanian.

întrevederea s-a desfășurat 
intr-o atmosferă cordială, prie
tenească.

în fond silvic, 60 hectare în fond 
comunal, 25 000 plopi în alinia
ment, 50 000 pomi fructiferi, 
4 000 puieți de nuci etc. Pînă în 
prezent, am încheiat minutele 
necesare cu Ocolul silvic, am 
stabilit punctele de lucru și 
locurile unde vom deschide șan
tiere ale tineretului pentru îm
păduriri — la Domoșița, Rugi
nești, Tulnici, Năruja, Dumitrești 
și Sihlea. O mare parte din can
titatea de puieți a și fost trans
portată de la pepinieră la punc
tele de lucru. Avem unelte pen
tru fiecare tînăr, și s-au luat, 
toate măsurile necesare pentru a 
se asigura o bună asistență tehni
că. Să mai adăugăm că activiștii 
noștri sînt în teren, că de mîine 
va conduce fiecare lucrările la 
punctul de lucru sau de pe un 
șantier al tineretului. Ca urma
re a acestor măsuri, sîntem siguri 
că fiecare tînăr d,in județul Vran
cea va planta nu numai un pom. 
ci mult nuii mulți. Săptămâna 
5—12 aprilie am declarat-o săp-

(Continuare in pag a IV-a)

de dezvoltare
„aur verde“

rilor se cifrează la peste un 
milion de lei. Datorită menți
nerii unor condiții atmosferice 
nefavorabile, asemenea lucrări 
nu au început să se efectueze 
pînă la această dată în jude
țele Bacău, Bistrița, Neamț, 
Sibiu, Suceava, Covasna și 
Harghita.

Amplul program de dezvol
tare a fondului de „aur verde“ 
al patriei noastre prevede ca 
în acest an să se împădureas-

(Agerpres)

(Continuare in pag. a IV-a)
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al Consiliului popular județean 
Botoșani.

După discutarea pe articole a 
proiectelor de legi, Marea Adu
nare Națională a adoptat succe
siv, în unanimitate, prin vot se
cret cu bile, legile pentru mo
dificarea Codului Penal și Co
dului de procedură penală ale 
Republicii Socialiste România, 
precum și a Legii nr. 23/1969 
privind executarea pedepselor.

S-a trecut apoi la alegerea 
noului procuror general al Re
publicii Socialiste România. De
putății au votat, 
tine, eliberarea 
funcție a tovarășului 
Augustin, in vederea 
nării sale și au ales 
nimitate pe tovarășul 
Ardeleana ca procuror general al 
Republicii Socialiste România.

In încheierea ședinței de joi, 
la propunerea Biroului Marii A- 
dunări Naționale, deputății au a- 
probat, prin vot deschis, o serie 
de modificări în componența u- 
not comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale : la Comi
sia constituțională — eliberarea 
tovarășului George Macovescu, 
numit ministru al afacerilor ex
terne și alegerea tovarășului Ioan 
Ceterchi; la Comisia pentru A- 
grictiltură și Silvicultură — eli
berarea tovarășului Barbu Po- 
pescu, numit șeful Departamen
tului agriculturii de stat, mem
bru al guvernului, și ale
gerea tovarășului Nicolae Ba
hici ; la Comisia pentru Consi
liile Populare și Administrația de 
Stat — eliberarea tovarășului 
Nicolae Mihai, numit ministru 
secretar de stat, și a tovarășului 
Traian Gîrba, numit ambasador 
și alegerea tovarășilor Gheor- 
ghe Oiță și Gheorghe Bobo- 
cea, la Comisia juridică — eli
berarea tovarășului Emil Bobu, 
numit ministru de interne, și a- 
legerea tovarășului Pavel Chio- 
rean.

Ordinea de zi fiind încheiată, 
lucrările sesiunii vor continua în 
Comisiile permanente, care vor 
examina proiectele de legi ce ur
mează a fi supuse spre dezbatere, 
în continuare, în ședințe plenare 
ale Marii Adunări Naționale, a- 
dueîndu-și, totodată, la îndeplini
re sarcinile ce le revin din îm
puternicirea Consiliului de Stat.

Data convocării viitoarei șe
dințe a plenului Marii Adunări 
Naționale urmează să fie comu
nicată din timp.

bide- 
această 

Alexa 
. pensio- 
în una- 
Filimon

Expunerea la proiectele de lege pentru
modificarea Codului penal, Codului

de procedură penală și a Legii nr. 23/1969
privind executarea pedepselor

prezentată de tovarășul Teodor Vas'diu, ministrul justiției

Infățișînd, din însărcinarea 
Consiliului de Miniștri, unele mo
dificări ce se propun a fi aduse 
Codului penal, Codului de pro
cedură penală și Legii privind e- 
xecutarea pedepselor, vorbitorul 
a spus :

Aplicarea în practică a legis
lației penale — ce s-a dovedit 
un instrument activ în combate
rea faptelor antisociale — a în
vederat că pentru asigurarea în 
continuare a unei cît mai bune 
administrări a justiției sînt ne
cesare unele modificări, care să 
permită o evaluare mai realistă 
a gradului de pericol social con
cret al faptelor ce cad sub in
cidența legii penale și instituirea 
unui sistem mai variat de indivi
dualizare a pedepselor, spre a se 
conferi posibilități mai largi de 
reeducare a celor care încalcă le-

ca prin aceasta să se 
fermitatea în comba-

gile, fără 
slăbească 
terea manifestărilor antisociale.

în acest scop, s-a considerat 
indicată introducerea unor dis
poziții prin care se prevede po
sibilitatea pentru procuror sau 
instanța de judecată de a decide 
că nu constituie infracțiune acele 
fapte care, deși prevăzute de le
gea penală, în concret nu pre
zintă pericolul social necesar 
pentru existența unei infracțiuni. 
La luarea hotărîrii, procurorul 
sau instanța va ține seama de 
modul, mijloacele și împrejură
rile în care fapta a fost săvîrșită, 
de scopul urmărit, de urmările 
produse și de persoana făptuito
rului. Totodată, pentru ca ase
menea fapte să nu rămînă ne
sancționate, se instituie în pri
vința lor sancțiuni cu caracter 

administrativ — mustrarea, mus
trarea cu avertisment sau amenda 
— ce pot fi aplicate numai de 
procuror sau de instanța judecă
torească.

Se prevede, de asemenea, pen
tru infracțiunile cu un grad re
dus de pericol social posibilita
tea executării pedepsei prin 
muncă, fără privațiune de liber
tate. Munca corecțională nu se 
poate dispune decît dacă pe
deapsa aplicată este închisoarea 
de cel mult doi ani, fiind excep
tate expres infracțiunile grave.

O altă modificare ce se pro
pune se referă la aplicarea amen
zii pentru un număr mai mare 
de infracțiuni și majorarea limi
telor acesteia, în funcție de gra
vitatea faptelor.

Prin modificările propuse se 
prevăd și alte îmbunătățiri ale 
reglementării actuale, privind re
cidiva, efectele circumstanțelor 
atenuante și conținutul unor in
fracțiuni.

în același timp, pentru spori
rea operativității în activitatea 
organelor judiciare, se prevede 
lărgirea substanțială a compe
tenței judecătoriilor și unităților 
locale de procuratură, precum și 
unele simplificări în activitatea 
de urmărire penală.

Propunerile de îmbunătățire 
a legislației penale — a relevat 
în încheiere vorbitorul — consa
cră, prin caracterul și finalitatea 
lor, umanismul socialist al legis
lației noastre penale; ele sînt 
menite să asigure, tot mai mult, 
prevenirea săvîrșirii de fapte an
tisociale, fără a se slăbi fermitatea 
în combaterea faptelor penale, 
îmi exprim convingerea că adop
tarea proiectelor prezentate va 
contribui la întărirea ordinii de 
drept, a legalității, servind inte
resele societății noastre socialiste.

Din principalele prevederi ale legilor
privind modificarea Codului penal,
Codului de procedură penală și a
legii privind executarea pedepselor

Noile proiecte de legi adop
tate joi de forul suprem al ță
rii completează legislația pe
nală actuală, care și-a dovedit 
viabilitatea în cursul aplicării 
sale, contribuind la o mai bună 
apărare a ordinii de drept so
cialiste și la înfăptuirea mai 
eficientă a politicii penale a 
statului nostru, în etapa ac
tuală.

Din practica aplicării acestei 
legislații a rezultat însă nece
sitatea unor modificări, pentru 
a nu se mai menține In sfera 
de aplicare a legii penale fap
tele mărunte ce nu prezintă 
gradul de pericol social al u- 
nei infracțiuni, precum și pen
tru a se institui un sistem mai 
variat de sancționare a infrac
țiunilor și de individualizare a 
pedepselor, menit să asigure po
sibilități mai largi de reeduca
re a făptuitorului, fără a se 
slăbi fermitatea în combaterea 
manifestărilor antisociale gra
ve. Astfel, In Codul penal au 
fost introduse unele prevederi 
potrivit cărora fapta prevăzută 
de legea penală nu constituie 
infracțiune dacă nu prezintă 
gradul de pericol social nece
sar pentru existența unei in
fracțiuni. Sînt arătate, totodată, 
și criteriile de care trebuie să 
se țină seama în aplicarea aces
tora, prevederi cum sînt : a- 
tingerea minimă adusă unor 
valori sociale, conținutul con
cret al faptei, modul și mijloa
cele de săvîrșire a acesteia, ur
mările produse, scopul urmărit, 
împrejurările în care a fost 
comisă, precum și persoana și 
conduita făptuitorului. In ace
lași timp, pentru ca astfel de 
fapte să nu rămînă totuși ne
pedepsite, procurorul și in
stanța de judecată au dreptul 
de a aplica sancțiuni cu carac
ter administrativ — mustrare, 
mustrare cu avertisment sau a- 
mendă.

—

Pentru a se asigura în mai 
mare măsură reeducarea in
fractorilor, prin muncă, s-a 
prevăzut posibilitatea obligării 
la prestarea unei munci utile 
pentru societate a persoanelor 
care săvîrșesc infracțiuni ce nu 
prezintă o gravitate deosebită. 
Munca urmează să se efectue
ze fără privațiune de liberta
te. Astfel, procesul reeducării 
și îndreptării acestor infractori 
are loc în cadrul unui colec
tiv de muncă, fără ca acești 
condamnați să fie rupți de via
ța socială. Munca corecțională 
se execută pe șantiere, în u- 
nități agricole, forestiere ori în 
alte organizații socialiste, in
fractorul urmind să presteze o 
activitate productivă sau de 
specialitate. In timpul prestării 
muncii, condamnatul nu poate 
ocupa funcții de conducere, ad
ministrative, ir.structiv-educati- 
ve sau de gestiune.

Astfel. In Legea r.r. 23/1969 
privind executarea pedepselor 
s-au prevăzut dispoziții referi
toare la modul de stabilire a 
locului în care se prestează 
munca corecțională, la condi
țiile de efectuare a acesteia, la 
cotele ce se rețin din remune
rația cuvenită celui condamnat, 
în raport de veniturile reali
zate și de situația sa familială, 
precum și la obligațiile pe care 
acesta le are Ir. timpul execu
tării pedepsei.

Dacă cel 
nor, cotele 
tate.

In cazul 
au, potrivit legii, persoane In 
întreținere, cotele prevăzute se 
diminuiază.

Conducerea organizației are 
îndatorirea să creeze condam
natului condiții de mur.că pen
tru a-și putea Îndeplini obliga
țiile ce-i revin și desemnează

condamnat este mi
se reduc la jumă-

condamnaților care

un colectiv care îi va suprave
ghea conduita, sprijinindu-1 In 
vederea îndreptării sale. Con
damnatul nu are drept la con
cediu de odihnă, durata pe
depsei nu se socotește la cal
cularea vechimii în muncă, nu 
poate părăsi, fără aprobarea or
ganului de miliție, localitatea 
unde se află organizația socia
listă în care prestează munca.

în modificările aduse Codu
lui penal se menționează că 
dacă cel condamnat a executat 
cel puțin două treimi din du
rata pedepsei, a dat dovezi te
meinice de îndreptare, a avut o 
bună conduită, a fost discipli
nat și stăruitor în muncă, in
stanța poate dispune Încetarea 
obligării la muncă corecțională, 
la cererea organului colectiv de 
conducere al organizației so
cialiste în care condamnatul 
prestează munca. Pedeapsa se 
consideră executată dacă in in
tervalul de timp de la încetarea 
obligării la muncă corecțională 
și pf 
pede

obligării la muncă corecți___
și pîr.ă la împlinirea duratei 
pedepsei, cel condamnat nu a 
săvîrșit din nou o infracțiune.

Prin modificările aduse Co
dului de procedură penală s-a 
prevăzut procedura de urmat 
în cazul faptelor care nu pre
zintă pericol social al unei in
fracțiuni, în cazul obligării 
condamnatului la munca corec- 
țională, precum și pentru pu
nerea în executare a amenzilor 
penale. în cadrul acelorași pre
ocupări, a fost realizată o sta
bilire mai judicioasă a compe
tenței de supraveghere a ur
măririi penale de către procu
ror, precum și a competenței 
organelor de urmărire penală 
și instanțelor judecătorești, lăr- 
gmdu-se competența procuro
rilor de la unitățile locale de 
procuratură, precum și sfera 
cauzelor care vor fi judecate, 
în primă instanță, de către ju
decători.

Au îndeplinit
sarcinile de plan

pe primul trimestru
• INDUSTRIA SIDERURGICA 

și-a îndeplinit joi sarcinile ma
ximale de plan pe primul tri
mestru, la producția de fontă 
și oțel. In avansul de timp cîș- 
tigat, siderurgiștii au posibilita
tea să elaboreze peste prevederi 
30 000 tone de fontă și 40 000 
tone de oțel. De remarcat este 
faptul că aceste realizări au fost 
obținute, îndeosebi, pe seama 
sporirii indicelui de utilizare a 
agregatelor și scurtarea timpu
lui de elaborare a șarjelor. Bi
lanțul încheiat consemnează, 
totodată, hotărirea muncitorilor 
siderurgiști de a înfăptui înainte 
de termen prevederile cincina
lului, de a realiza in acest an o 
producție de 8 milioane tone de 
oțel.

• ÎNTREPRINDEREA CEN
TRALELOR ELECTRICE ESTE 
A 5-A MARE UNITATE DIN 
JUDEȚUL MUREȘ care anunță 
îndeplinirea sarcinilor maximale 
de pian pe primul trimestru. 
Energeticienii termocentralelor 
de la Iernut, Fîntînele și Tîrnă- 
veni vor intra în luna aprilie 
cu un avans de 90 milioane KWh 
energie electrică. Au mai rapor
tat îndeplinirea sarcinilor tri
mestriale de plan, întreprinde
rea de industrializare a laptelui. 
Fabrica de nutrețuri combinate 
din Șinpaul, întreprinderile de 
industrie locală din Luduș și 
Tîrnăveni.

• ZECE DINTRE PRINCIPA
LELE UNITĂȚI ECONOMICE 
DIN JUDEȚUL DÎMBOVIȚA 
au îndeplinit pînă joi sarcinile 
de plan pe primul trimestru. 
Intre acestea se numără sche
lele de extracție de la Moreni și 
Găiești, Uzina pentru utilaj chi- 
mic-Găiești, Fabrica de insta'ații 
și aparataj electric de la Tltu 
și cea de becuri de la Fieni, Cen
trala electrică de la Doicești și 
Fabrica de țesături „Bucegi" din 
Pucioasa. Se estimează că aces
te zece întreprinderi vor realiza 
la finele trimestrului un spor 
de producție evaluat la circa 
20 000 000 lei.

Nivelul planului maximal pe 
primele trei luni ale anului a 
fost atins înainte de termen și 
de unitățile industriei locale, 
care în aceeași perioadă au asi
milat mai bine de 50 de sorti
mente și produse nOI.

A FI STUDENT
COMUNIST

ANDREI HOISIE

(Urmare din pag. I)

— Și dacă părăsim terenul teo
retic, cum se manifestă spiritul 
revoluționar la studenți ?

— Fiecare individ își manifes
tă spiritul revoluționar in raport 
cu propria personalitate și in 
condițiile date ale colectivului 
in care trăiește. Un student re
voluționar manifestă spirit cri
tic, acceptă, pune în practică, 
militează pentru aplicarea idei
lor novatoare. Un student cu 
spirit revoluționar este comba
tiv, intransigent față de lipsa de 
răspundere, față de delăsare, nu 
se împacă cu indisciplina, cu 
concepții retrograde, cu pasivi
tatea.

Apartenența la or
ganizația revoluționa
ră dimensionează fap
tele de fiecare zi

— întrebarea e : găsim întru
nite Ia una și aceeași persoană, 
în căzu] nostru studentul, toate 
aceste calități și altele care-1 
definesc pe revoluționar ?

— La a iX-a Conferință a stu
denților. secretarul general al 
partidului ne-a îndemnat să 
imprimăm un spirit revoluționar 
mai consecvent întregii noastre 
activități. Este clar că avem 
de-a face cu o treaptă pe care 
n-am atins-o încă,în ansamblul 
masei de studenti. Am colegi 
care judecă ceea ce învață, pe 
care știința nu-i intimidează, 
după cum nu-i intimidează nici 
organizarea prezentă a învăță- 
mintului. Să nu fiu înțeles gre
șit. Nu simt indisciplinați nici 
vorbă de asa ceva. Dar spiritul 
lor viu nu se împacă cu conven
ționalismul, cu rutina, cu biro
cratismul. Fac apel din nou la 
îndemnul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu adresat studențimii. 
Se așteaptă de la noi o parti
cipare directă la modernizarea 
învățămîntului. Oamenii la care 
m-am referit mai înainte o pot 
face. Iată, la noi in facultate 
sînț destui studenți care simt 
nevoia unei pregătiri interdis
ciplinare și nu se dau înlături 
s-o spună. Pregătirea noastră

este incompletă, ne lipsesc ele
mentele de filozofie, de sociolo
gie, de estetică informațională, 
de matematică modernă. Nu ne 
sfiim să spunem nici că rapor
turile dintre profesor și student 
nu sint ceea ce ar trebui să fie. 
Avem nevoie de o colaborare 
de atelier, aș numi-o, în care 
studentul să învețe de la profe
sor dar și profesorul să învețe 
de la student. Nu e aceasta un 
atentat la respectul ce-1 dato
răm, dar respect nu înseamnă 
distanță, nu înseamnă 
priviți cu îngăduința 
o practică cei mari față 
vitățile celor mici, care 
buiesc luate în serios, 
aici se trage, cred eu. faptul că 
sîntem împinși uneori la buchi- 
seală, la un studiu foarte pasiv. 
Profesorul se mai simte jignit 
dacă ai „îndrăzneala“ să emiți 
la examen un punc.t de vedere 
propriu, nerepetî.nd, cuvint cu 
cuvînt, cursul predat și te pe
nalizează la note...

— Au toți studenții autorita
tea morală să revendice o ase
menea considerare ?

— Nu pot să mă pronunț pen
tru toti. Sînt activist al asocia
ției din institut și aprecierile 
pe care le fac se bazează pe o 
viziune mai generală și pe o 
oarecare experiență. Pe planul 
conștientizării, tinărul face în 
facultate un salt considerabil. 
Dar el se produce după o sumă 
de acumulări. în anii mici răs
pund la chemările organizației 
și e de apreciat elanul 
o fac. Dar manifestarea 
încă școlărească, ideile 
sint ancorate deplin în 
te, formele de muncă alese sînt 
bune, adesea însă conținutul 
este eludat. Crusta aceasta 
străpunge abia din anul ITI 
colo. Pînă atunci elementele 
zistente, ca să ]e numesc așa, 
n-au avut prea mult de suferit, 
în schimb, cei mai imaturi se 
trezesc că n-au așezat prea mult 
la temelia profesiei, că și din 
punctul de vedere al atitudinii 
politice, al activităților obștești, 
sînt mai pasivi. Pentru organi
zația noastră e foarte important 
să reușim să creăm un cadru 
efervescent — politic și profe
sional — încă din anul I. Nujnai 
într-un asemenea climat se 
poate manifesta plenar spiritul

revoluționar, ca,re trebuie să fie 
propriu anilor noștri, studenți- 
mii în ansamblu și fiecărui stu
dent luat in parte.

Spiritul revoluționar 
cueste incompatibil 

automultumirea
IV,

să fim
pe care
de nai-
nu tre-
To1t de

cu care 
lor este 
lor nu 
realita-

lor 
se 

în- 
re-

LUCHIAN MIHAI, anul 
președintele Consiliului A.S.C. 
din Facultatea de construcții, 
Iași, completa : Perioada pe care 
o trăim este profund revoluțio
nară și este normal ca studen
țimea, asemeni întregului tine
ret, să se manifeste în acest 
spirit, să militeze pentru apli
carea politicii partidului.
- In ce fel se poate manifesta 

studentul ?
— Chestiunea e să 

spirit revoluționar în 
esențial, în ceea ce ne definește. 
Cu alte cuvinte, să ne pregătim 
profesional și politic pentru 
viața de după absolvire. Aici 
însă nu totul depinde de stu
dent.

— Dar în ceea ce depinde 
de el ?

— Modernizarea învățămintu- 
lui nu depinde doar de student. 
Nici măcar legarea sa de prac
tică. Și nici dobindirea unei ca
lificări gradate, de la muncitor 
la inginer. Sint specialiști care 
n-au terminat de mult studiile, 
deci și ca virstă și ca preocu
pări ar trebui să fie aproape de 
noi. Și totuși, nu-i sprijină pe 
studenți.

— Dar nu depinde de student 
să-și formeze convingerea că el 
se pregătește pentru producție, 
că menirea lui de intelectual nu 
se va exercita intr-un cabinet ? 
Din acest punct de vedere există 
o opinie ofensivă și eficientă ?

— Mi-e imposibil să răspund 
prin da sau nu. S-ar putea să 
greșesc, dar am descoperit la 
unii o oarecare teamă de pro
ducție. A fi în producție presu
pune asumarea răspunderii de 
conducător al unui colectiv, mai 
mic sau mai mare. Există 
a conducerii — există și o ști
ință — ți se cer calități 
nizatorice, psihologice și 
Dacă nu le ai preferi proiecta
rea. Nu eu judec așa, dar se mai 
judecă așa. Am convingerea că 
prin contactul pe care-1 avem 
acum cu producția se va corecta 
această optică. Este insă cazul 
să recunosc că organizația n-a 
combătut această optică, că nu 
s-a creat un curent de opinie 
care să anihileze efectele nocive 
ale unei asemenea judecăți.

dovedim 
ceea ce e

o artă

orga- 
altele.

— La acest capitol, al pregă
tirii profesionale, care este sta
rea din asociații ? Se poate vor
bi despre responsabilitate ca 
fenomen general ?

— Există o oarecare defensi
vă față de fenomenul mulțumi
rii cu puțin pe plan profesio
nal, față de restanțieri ori cei 
care cer reexaminări, față de 
repetenți. Se înțelege îngust, 
dacă nu chiar deformat, spiri
tul de colegialitate. în -loc să 
privești colegul de azi ca un co
leg care va îmoărți cu tine, in
tr-un viitor foarte apropiat, 
răspunderile producției, îl aco
peri cînd lipsește de la cursuri 
și seminarii, cind se pregătește 
doar în sesiune pentru examen 
lăsindu-1 să creadă că dacă 
nu l-a luat e pentru că a a- 
vut „ghinion-1. Nu prea „îndrăz
nim“ să ne deranjăm colegii a- 
mintindu-le că statul cheltuieș
te anual, cu fiecare dintre noi, 
13 000 lei, că sint .unii care nu 
pot justifica o asemenea sumă. 
Dacă nu vom adopta poziția 
struțului față de asemenea lip
suri, cum mai obișnuim, atunci 
da, vom putea spune că facem 
dovada unei combativități 
voluționare.

Opinie fermă, 
transigentă, contra 
dividualismului

re-

in 
in

sînt— Da, cunosc și eu că 
printre noi și dintre cei care u- 
neori își spun — poate justifi- 
cindu-și o viață trăită în limite
le corectitudinii : „studenția este 
partea ta din viață in care pri
mează învățătura. formarea 
pentru viitor ; mergi la cursuri, 
participi la seminarii, dai exa
mene — cum te țioți manifes
ta, in această ipostază, ca tînăr 
revoluționar ?“ — adaugă inter
locutorul nostru ION TALBOS, 
anul III — Economie generală, 
vicepreședinte ale C.U.A.S.C.
din Centrul universitar Timi
șoara,

— înțelegem că ești in deza
cord cu acest gind, că nu ac
cepți să se amine manifestarea 
spiritului revoluționar, domi
nant în societatea noastră, pen
tru mai tirziu, pentru atunci 
cind tînărul va lucra direct în 
producție, cînd rezultatele lui 
vor putea fi măsurate.

— Evident că sint In deza
cord. Spiritul revoluționar se 
interferează, la noi, cu spiritul 
constructiv, de inahtă tensiune, 
care face posibilă făurirea so-

cietățil socialiste multilateral 
dezvoltate. învățătura trebuie 
considerată și ea ca o autenti
că etapă constructivă, pe alt 
plan, firește — al construcției 
umane, dacă o pot numi astfel. 
Acum se formează personalități 

individ, 
acest pro-

tea solid construită moral 
profesional, iar tu, ca 
participi angajăt la 
ces.

— De ce depinde, 
ceasta angajare ?

— îmi dau seama 
voluționar, astăzi, Înseamnă 
te manifesta ca ' 
direcțiile, și, in primul rind, in 
profesie. Poate acest lucru ar 
trebui inclus în definiția pe care 
noi încercăm să o formulăm. 
Cind trăiești o epocă străbătură 
de o revoluție tehnică științifică, 
de descoperiri de-a dreptul revo
luționare, cind cuvintui de ordi
ne este afirmarea și promovarea 
noului, la acest spirit n-ai drep
tul să aliezi decit o pregătire 
profesională înaltă, care să-ți 

. permită să descoperi cu adevărat 
noul și să-l faci să se afirme. 
Studenția aceea trăită mic, fără 
deschidere spre viitor, 
mată pe lingă alții in 
încit să nu te observe 
că mersul tău este tirit, 
să nu pierzi locul din 
rind, sau din rindurile de mij
loc, dar nici să nu te soliciți 
să faci eforturi pentru a fi pri
mul sosit — aceasta înseamnă 
de fapt, o studenție în sine. 
Nu-i acuz aci pe colegii care 
nu au note de 10 pe linie, ci 
mă refer la faptul că o studen
ție revoluționară trebuie ali
mentată de flacăra marii pasi
uni, de 
și asta 
student

— El, _ 
iește insă izolat, ci intr-o co
lectivitate : colectivitatea ar tre
bui să-i impună ritmul mersu
lui său — nu ?

— Da, trăiește Intr-o colecti
vitate și pe aceasta o reprezin
tă organizația în care ne întil
nim pentru o viață politică in
tensă. Problema care ne preo
cupă este instaurarea spiritului 
revoluționar in toate colective
le noastre, ca o manifestare 
colectivă Principiul „fiecare 
pentru sine“ nu ne aparține și 
gîndul nostru merge spre a e- 
duca la toți atitudinea deschisă, 
curajul de a-și asuma răspun
derea să spună adevăruri care 
nu întotdeauna sînt comode 
pentru colegi, de a avea unii 
față de alții o poziție construc
tivă. Ne simțim obligați să per
fecționăm relațiile umane din
tre noi. Uite, de pildă, s-a ob-

practic, a-

că a fi. re- 
a. 

atare In toate

consu- 
așa fel 
cineva 

așa, ca 
ultimul

strălucirea rezultatelor, 
exclude de la sine a fi 
din examen in examen, 
acest student nu tră-

VIOREL GALIȘRADU DOREL PINTE A

eervat că studenții căminiști, 
trăind foarte mult în colectivi
tate. -lucrind tot timpul împreu
nă obțin și cele mai bune re
zultate profesionale și de com
portament civic. Optimizarea 
raporturilor dintre noi, ca stu
denți, ca oameni sociali, cere 
combativitate, dar nu exclude 
disponibilitățile sufletești. în
cercarea de apropiere afectivă, 
de colaborare, de intr-ajutorare. 
Lucrurile acestea le-am cam 
dat la o parte în ultimul timp 
din practica muncii noastre, 
poate fiindcă ni s-au părut me
tode pionierești de lucru — și 
nu sînt.

— In tot ce ai spus pînă aici 
.............  la 

a
te-ai referit la „azi", adică 
determinarea studentului de 
munci pentru „acum“...

— M-am gindit la faptul 
totul depinde de punctul

că 
_____ ,___ __ ,___ _ de 
plecare, de ștart. Avem proble
me la absolvire cu unii dintre 
studenți care caută locuri co
mode. Or, aceasta se înt.implă 
tocmai pentru că nu se cunoaș
te foarte bine, nici măcar bine, 
ce reprezintă cu adevărat tră
irea profesiei, nu-1 punem în
totdeauna pe student să priveas
că spre miine. Noi, de ia recu
noașterea acestui adevăr am 
pornit cind am hotărit să or
ganizăm în facultate „Clubul 
economiștilor“. îi întilnim aici 
pe studenți cu realitățile pro
fesiei Vin în mijlocul nostru 
oameni din producție și discu
tăm cum va lucra tînărul la . 
absolvire — la „Electrobanat“ 
de pildă, sau într-o altă unitate 
economică. Atunci studentul■ 
își dă seama ce reprezintă a 
lucra în producție și înțelege, 
cred eu, că dacă el nu se pre
zintă acolo unde este așteptat, 
absența i se va resimți, locul 
va rămine descoperit, ori poa
te aici va lucra un om fără ca
lificarea corespunzătoare — și 
acest fapt va fi păgubitor pen
tru producție. Avem in inten
ție extinderea inițiativei, să 
organizăm asemenea cluburi 
ale viitorului profesionist la Po
litehnică și la Universitate. A- 
ceasta constituie și un mod de 
a opune o replică directă unor 
tendințe, chiar incipiente, de 
individualism.

O luptă continuă cu 
inerția, pentru afirma* 
rea noului

— Atitudinea față de învăță
tură, de continua perfecționare 
profesională, în care roadele 
muncii nu se văd de la o zi la

alta, dar care i . o con
știință înaintată, d'epline răs
punderi morale este, mi se pa
re, un indicativ hotărîtor al 
spiritului revoluționar ne spune 
și președintele Consiliului 
A.S.C. — Facultatea de limbi 
germanice, Universitatea „Ale
xandru Ioan Cuza“, Iași, AN
DREI HOISIE. De fapt, nu vom 
putea pregăti viitoarele •genera
ții de constructori ai socialis
mului, fără a putea fi noi înșine 
Un exemplu, purtători prin fap
te ai acestui spirit. Concret, a- 
cest lucru s-ar traduce prin 
consecvență în participare la 
perfecționarea formelor de în- 
vățămint, dar și în implanta
rea profundă a normelor eticii 
și echității comuniste. Fiindcă 
atunci cînd un student este bi
ne pregătit, dar nu este pre
zent în viața de asociație decit 
formal, refuză răspunderi sau 
se comportă necorespunzător in 
afara Universității, înseamnă 
că îi lipsește tocmai acea con
știință revoluționară ce trebuie 
să se facă simțită atît pe plan 
profesional, cit și pe cel moral 
sau politic. Luptind cu inerția, 
cu indisciplina, cu individualis
mul ce se mai manifestă în rin- 
dul colegilor, numai așa ne 
vom putea dovedi autenticul 
spirit revoluționar ce trebuie 
să ne caracterizeze, și nu nu
mai in aceste situații.

Un alt atribut al tînărului re
voluționar, intervine RADU 
DOREL PINȚEA, președintele 
Consiliului A.S.C.. Facultatea 
de fizică. Universitatea „Babcș- 
Bolyai“, Cluj, trebuie să-l con
stituie realismul, componentă 
de care trebuie să ținem cont 
in urmărirea unui obiectiv în
credințat de partid : afirmarea 
noului, renunțarea la tot ce 
este vechi, perimat. Trebuie să 
fim cohștiențî că nu de 
pinde schimbarea de la 
alta a unui curs prost 
în orar, a unor noțiuni 
le în diverse manuale, _ 
exces de teoretizare. Insă, 
competența noastră este semna
larea unor astfel de cazuri, ur
mărirea lor pină la forurile 
competente, inclusiv rezolvarea 
lor. Analiza lucidă a contribu
ției reprezentanților în consilii 
și senat poate declanșa mai ac
tiv intervenția asociației. Obli
gativitatea acestei intervenții în 
interesul colectivului, c.u conse
cințe concrete pentru societate 
este Insă numai un element ce 
trebuie conjugat cu combativi
tatea necesară în promovarea 
concretă a îndatoririlor revolu-

noi de- 
o zi la 

așezat 
parăle- 
a unui 

de

ționare ale asociației, 
vreau să subliniez că democra
tismul și curajul inițiativei ar 
completa, fără a epuiza însă, - 
modelul unui student revoluțio
nar în sensul actual, contempo
ran al cuvîntului. Tendința, u- 
neori' acoperită de paravanul 
bunelor intenții, de a face to
tul singur, fără participarea 
colegilor, de a confunda unele 
realizări cu dezideratele reale 
ale colectivului, simplifică și 
sărăcește însuși conținutul mun
cii în organizația noastră revo
luționară. Mai avem 
încă tributul imaginii 
studentului simpatic, 
toate și la nimic, care 
vrea la facultate. Noi 
să obligații identice cu ale ori
cărui alt tinăr al țării. De a- 
ceea, cu nici un preț nu trebuie 
să mai cocoloșim mediocri
tatea, studentul de 5 și 6, 
că și cum ru ne-ar privi pe 
fiecare dintre noi calitatea spe
cialistului de miine. De cura
jul cu care vom invinge medio
critatea va depinde de multe 
ori consolidarea prestigiului a- 
sociației noastre revoluționare.

Am fost investiri, menționa 
și VIOREL GALIȘ, președintele 
Consiliului A.S.C., Facultatea 
de mecanică, Institutul politeh
nic Cluj, cu un statut de pro
fundă rezonanță morală, civi
că. Procesul de integrare a în
vățămîntului cu producția și 
cercetarea, la care am fost 
chemați de însuși secretarul ge
neral al partidului să contri
buim nu e de conceput fără 
spirit revoluționar. Pe noi, ca 
viitori ingineri, ne preocupă 
ansamblul problemelor produc
ției, nu numai citeva aspecte 
ce pot fi sesizate intr-o zi de 
practică. De aceea, am căutat 
să ne întîlnim și in afara ore
lor de practică cu tinerii din 
producție pentru a înțelege mai 
bine atît probleme de ordin 
profesional, cît și acele legate 
de universul de muncă din uzi
nă. de sDÎritul de echipă, de 
solidaritate, care oferă de mul
te ori cheia succeselor profesi
onale. Așa am făcut un nas si 
spre reconsiderarea muncii de 
la om la om, care Ia ședințe 
sună frumos, dar este în mică 
măsură împlinită de activiștii 
de asociație. Prin dialoguri 
permanente, am reușit să pre
venim fenomene ce ar fi putut 
afecta pregătirea profesională. 
Pentru a ne îndeplini obiecti
vele în spirit revoluționar tre
buie să ne gîndim, deci, și la 
eficacitatea intervenției r oas- 
tre.

de plătit 
false a 

bun la 
vine cind 
avem în-

V
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80 de ani de la crearea partidului politic al clasei noastre muncitoare
Anii 1890. O nouă generație se avinta în lupta pentru o lume 

dreaptă, pentru progres și libertate. In focul acestei lupte răzbateau 
și ecourile încleștărilor revoluționare din 1821 și 1848. Acum, la sfir- 
situl veacului al XlX-lea, idealurile care i-au animat pe înaintași do- 
bindeau noi și importante semnificații politice: revoluționarii români, 
grupați in mișcarea socialistă, exprimau pozițiile proletariatului, făcin- 
du-se purtători de cuvînt ai celor mai largi categorii ale populației.

Proletariatul a formulat revendicări cu mult mai înaintate, care de
pășeau ideologia pașoptistă, revendicări inspirate direct din teoria 
socialismului științific, aplicată la condițiile concrete ale dezvoltării 
României în perioada respectivă. Este semnificativ că introducerea 
ideilor marxiste in cercurile socialiste și propagarea acestor idei

printre muncitori a dus la intensificarea luptei pentru organizarea 
proletariatului, imprimind acțiunilor împotriva exploatării un caracter 
din ce în ce mai combativ și conștient. Generația anilor 1890 era 
convinsă că lupta nu se va încheia odată cu satisfacerea revendică
rilor formulate. „Prin aducerea la îndeplinire a acestor cereri — se 
sublinia
România,
- nu 
luptă 
chiar 
uriaș 
lupta

in programul partidului politic al clasei muncitoare din 
votat la congresul din 31 martie - .3 aprilie 1893 

se realizează idealul nostru socialist. Acest program de 
reprezintă numai acele reforme care s-ar putea realiza 

în societatea actuală și a căror îndeplinire ar fi un 
către idealul nostru". Esența programului partidului 
pentru făurirea unei societăți industriale, care să creeze

diții omenești superioare statelor înapoiate, să creeze condiții de trai 
pentru muncitorime, condiții materiale, morale și intelectuale, să rea
lizeze emanciparea muncii. „Acolo unde fierbe viața și lupta, acolo 
unde strigătul strident al sirenii cheamă mulțimea muncitoare la 
muncă. Acolo se naște viitorul !". Crearea în România a partidului 
politic al clasei muncitoare a însemnat un pas important către acest 
viitor : afirmarea muncitorimii in viața social-politică a țării. S-au 
creat astfel condițiile pentru deschiderea unei noi etape istorice in 
viața poporului român și a întregii țări, etapa care a început odată 
cu crearea P.C.R. - forța politică ce s-a dovedit în stare să-și rea
lizeze programul de înfăptuire a unei societăți înaintate, să conducă 
poporul român pe calea făuririi socialismului și comunismului.

TINERI PE BARICADELE

„SINGURUL PARTID CARE
î$l ARE RAȚIUNEA DE A FI ESTE

PARTIDUL MUNCITORILOR”
„Partidele burgheze, de orice culoare ar fi 

ele, au o singură dorință : de a se menține 
la putere.

Mijloacele prin care domnesc le sint indi
ferente. Proprietarii de moșii exploatează atit 
de neomenesc pe muncitorii agricoli, incit a- 
ceștia, nemaiputind suferi o viață atit de 
aspră și neputind plăti birurile grele cu care 
sint împovărați, se revoltă impotriva stăpinirii 
asupritoare. Caută oare guvernele să le îm
bunătățească soarta, să Ie ușureze dările ?

Din contră, ar vrea să(-i) împovăreze cît 
mai mult și să-i reducă la neputința de a se 
emancipa. Partidele burgheze care s-au 
succedat la guvern nu mai vor să facă nici 
o îmbunătățire pentru popor. Ele caută să 
mențină starea de lucruri existentă. Sint sta
ționare. Prin urmare, nu-și mai au rațiunea

de a fi, căci împiedică mersul firesc al so
cietății spre o formă mai desăvirșită. Răscoa
lele țărănești din 1888 și crizele prin care 
trece astăzi țara noastră ne dovedesc aceasta. 
In loc să înlăture mizeria care e cauza re
voltelor, ei omoară sute de muncitori. Nu ușu
rează suferințele și apăsarea în care zace 
poporul, căci ei pentru dinșii n-au nevoie să 
facă aceasta : oamenii care au nevoie de 
libertate, de emancipare politică sint mun
citorii. Numai ei vor ajuta mersul înainte al 
societății. Deci singurul partid care-și are ra
țiunea de a fi, nu numai Ia noi, dar in toate 
statele 
partidul

Europei, este partidul muncitorilor, 
socialist".

FICȘINESCU despre „Rațiunea de(TH.
a fi a socialismului în România“).

socialismului și comunismului.

(„DREPTURILE OMULUI“ 
din 25 august 1885)

Prima demonstrație a zilei de „1 Mai“ din România. 
Acuarelă de Jiquide — 1890.

Militanți de frunte ai partidului
• ALEXANDRU IONESCU • CONSTANTIN MILLE

FILE
DIN PRESA 

VREMII

„Partidul muncitorilor ! 
Iată ținta imediată a socia
liștilor. iată moartea burghe
ziei. Totdeauna clasa apă
sată s-a liberat prin propri
ile ei puteri, zdrobind stă- 
pînii al căror jug îl suferea. 
Și tot așa va fi și acum“.

care a

• „Cu mare plăcere am 
văzut că socialiștii din Ro
mânia primesc, in progra
mul lor, principiile de că
petenie ale teoriei
izbutit a aduna intr-un mă
nunchi de luptători mai pe 
toți socialiștii din Europa și 
din America — e vorba de 
teoria prietenului meu, ră
posatul Karl Marx".

(Din scrisoarea lui F. 
către I. Nădejde în 
TEMPORANUL“ din 
rie 1888).

Engels 
„CON- 
ianua-

socia-• „Noi, ca și toți 
liștii, recunoaștem fiecărui 
popor dreptul de a se stă- 
pini și de a se cîrmui pe 
sine însuși, in care drept 
intră și acel de a dezvolta 
liber cultura sa 
Cu atit mai mult, 
nega acest drept 
căruia aparținem“.

națională, 
nu putem 
poporului

LUPTEI PENTRU 0 
LUME NOUĂ

Este unul din primii lucrători 
români care au îmbrățișat, în 
veacul trecut, ideile socialiste. El 
n-a devenit socialist în urma 
audierii unei conferințe sau a 
a unui discurs agitatoric. In
trarea sa în mișcarea socialistă 
se datorează unui act de atitu
dine cetățenească. Văzînd pe 
stradă cum un huligan maltrata 
un băitrîn sărise în ajutorul celui 
din urmă. Era vînjos, robust și 
puterea mîinilor sale le-a simțit 
agresorul multă vreme...

Alexandru Ionescu fusese dat 
în judecată. Patronul, auzind că 
nu are bani ca să angajeze un 
avocat, l-a sfătuit:

— Vezi c-a venit acum un 
neb'm de la Paris, îl cheamă 
Constantin Miile, e avocat; 
du-te la el că te apără fără 
parale, cînd o auzi că ești mun
citor.

S-a dus la el. Nu l-a luat cu 
„ce-i cu tine băiete“.

— Poftim șezi, prietene 1 îi 
zise.

L-a apărat cu entuziasm. Era 
doar vorba de a sări în ajutorul 
unui muncitor care săvîr.șise un 
act de umanitate.

Și Alexandru Ionescu a deve
nit socialist. Vn militant activ. 
Miile l-a luat la consfătuirile de 
la sala „Franzelăria“ în cadrul 
Cercului de studii sociale. Ulte
rior, în 1888, a fost ales secretar 
al Cercului muncitorilor din 
București, apoi al Clubului mun
citorilor, conducea greve ale 
lucrătorilor tipografi, deveni pre
ședintele societății „Gutemberg“ 
și, prin cultură și acțiune, ajun
se, cînd s-a creat partidul mun
citorilor, membru al Consiliului 
general.

In această calitate, Alexandru 
Ionescu a susținut grevele mun
citorilor, s-a aflat în fruntea de
monstrațiilor ce aveau loc cu pri
lejul zilei de „1 Mai", scria ar
ticole combative, nu numai cînd 
era vorba de exploatatori; el 
ataca slăbiciunile partenerilor 
din conducerea partidului.

La 28 martie 1899 a apărut 
în „Lumea nouă“ celebrul arti
col: „Sîntem și rămînem“, iscălit: 
Alex. Ionescu. Cu cită credință 
în idealul socialist el a încrustat 
pe hirtie ideea statornică a mun
citorului român : „Iar dacă mul
tora le pare că idealul nostru e 
prea depărtat, nu pot aștepta 
răsărind razele frumoase și stră
lucitoare ale soarelui ideal, se 
pot duce, se pot reîntoarce la 
matca lor. Noi sîntem și rămînem 
soldați credincioși ai steagului 
roșu al proletariatului internațio
nal“.

Se numără printre tinerii in
telectuali progresiști care au 
luptat cu abnegație la crearea 
partidului politic al muncitorilor 
din România. Încă din 1881, cînd 
era student la. Iași, a participat 
la întâia manifestare socialistă în 
amintirea Comunei din Paris. 
Cînd reacțiunea a dezlănțuit o 
aspră represiune, studenta Con
stantin Miile și Alex. Bădărău au 
fost eliminați din Universitate. 
Plecând la Paris ca să-și conti
nue studiile, cei doi studenți nu 
și-au încetat activitatea revolu
ționară. Ei, împreună cu alți 
studenți români, au editat la 
Paris și Bruxelles revista „Dacia 
viitoare“, care, prin însăși titlul 
ei, constituia un steag.

Întors în țară, după terminarea 
studiilor. îl reîntîlnim pe Con
stantin Miile ducînd o neconte
nită activitate socialistă, prin 
scris și prin viu grai. Scrin arti
cole fulminante la ziarul socialist 
„Drepturile omului“ (1885) îm
potriva reacțiunii, a călcărilor de

legi. Scria articole antimonarhice, 
cu un deosebit curaj. Ținea 
conferințe în fața unui mare au
ditoriu. Io sălii „Franzelăria“, la 
„Fieschi“, la „Sotir“, se ducea 
prin fostele mahalale, vorbea 
oamenilor muncii în sala de cul
tură din strada Ursului. Bărbați 
și femei stăteau mai întîi la 
poartă cu mina la gură apoi 
unul cîte unul intrau și se mi
nunau de viața nouă pentru care 
luptau socialiștii.

Constantin Miile, alături de 
Ion Nădejde și Vasile Morțun, 
au militat împreună cu Alexan
dru Ionescu, Anton Bacalbașa, 
Sofia Nădejde și mulți alții, prin
tre care și țărani, cum era moș 
Glieorghe din Tătăraș, de lingă 
Iași, pentru înființarea partidu
lui muncitorilor.

Constantin Miile a fost ales în 
Consiliul general al partidului 
alături de: Ion Nădejde, Al. 
G. Radovici, V. G. Morțun, Al. 
Ionescu. A rămas întreaga sa 
viață un democrat sincer, luptînd 
cu condeiul pentru dezvoltarea 
tării și ridicarea buneistări a po
porului român.

• SOFIA NĂDEJDE
Era o demnă parteneră a soțu

lui ei, cărturarul cu vaste cunoș
tințe, cunoscător a multor limb’ 
străine, unul din primii socialiști- 
români : Ion Nădejde. In cu
noașterea. unor clasici ai litera
turii universale, îl întrecea. In 
studierea filozofilor, sociologilor 
și psihologilor. îl egala. Int.r-o 
anumită direcție îl depășea cu 
desăvârșire: iubindu-și soțul, l-a 
urmat cu aceeași credință și en
tuziasm cînd Ion Nădejde se gă
sea în fruntea celor care creau 
primul partid al muncitorilor. 
Dar la sfîrșitul veacului tre- 

atunci cînd soțul a a- 
cu 

dragostea față de el, nu 
conti-

cut. 
derat la partidul liberal, 
toată 
l-a urmat. A militat, în 
nuare, prin literatură, pentru a- 
celeași idei nobile de eliberare a 
maselor populare de sub exploa
tare.

Din inițiativa Sofiei Nădejde 
s-a înființat, în București, în 
luna mai 1893, o societate a fe
meilor muncitoare, afiliată la 
partid. Membrele societății luau 
parte la. toate manifestările de 
luptă, ca -și la toate serbările miș
cării muncitorești, la aniversarea 
Comunei din Paris, ca și la 
sărbătorirea, zilei de 1 Mai.

In activitatea de zi cu zi a 
partidului, Sofia Nădejde se si
tua în primele rînduri, militînd 
pentru ridicarea nivelului propa
gării ideilor socialiste, pentru va
lorificarea înaltelor comandamen
te ale titlului de membru de 
partid. La Congresul al III-lea 
al partidului, de pildă, ea a ținut 
o cuvîntare înflăcărată, pledând 
pentru disciplina în partid. Ea 
a fost aleasă președinte al acelui 
Congres.

„Lumea nouă“, din 15 ianua
rie 1895 aprecia în mod deosebit 
conferința pe care a ținut-o So
fia Nădejde în cadrul Cercului 
de studii sociale, conferință in
titulată „Rămășițe de jertfe la

români“. Ziarul relata : „Sala era 
arhiplină, lumea asculta și în 
coridoare“.

Vorbind despre necesitatea 
unui ziar zilnic al partidului, So
fia Nădejde demonstra că pen
tru a putea sprijini apariția zia
rului, muncitorul trebuie să 
atragă și pe soția lui în mișcare. 
El nu trebuie să spună: „Politi
ca e treaba noastră, nu vă ames
tecați“. Necunoașterea de către 
femeie a luptei politice și eco
nomice face din ea un dușman, 
o piedică cel puțin în luptele 
contra capitaliștilor. Ea scrie în 
Munca : „Cel dintâi om pe care 
bărbatul socialist trebuie să caute 
a-l cuceri și aduce la partid este 
chiar nevasta lui“.

Sofia Nădejde a murit în vîrstă 
de 90 de ani, în anul 1946. Ea a 
avut fericirea să vadă cum apar 
zorile socialismului în țara noas
tră.

(„MUNCA“ din 5 septem
brie 1893)

• „Organizarea muncitori
lor fiind îndatorirea princi
pală a socialiștilor și parti
dului socialist. Congresul 
invită pe toți membrii par
tidului de a întrebuința toate 
puterile pentru organizarea 
breslelor de muncitori, a- 
ceasta alcătuind unul din 
cele mai puternice elemente 
de luptă ale muncitorilor a- 
tit pentru îmbunătățirea 
soartei lor, cît și pentru pri
ceperea necesității luptei 
clasă".

(Congresul al V-lea 
partidului muncitorilor, 
„LUMEA NOUĂ“, din 9 
prilie 1898).
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Lumea No

° ^ată. CAi crearea partidului politic al clasei muncitoare 
' a devenit o pro- 

’» miș-
din România, situația tineretului muncitor a devenit o pro
blemă frecventă în documentele programatice ale miș
cării muncitorești, în care au fost introduse o serie de reven
dicări pentru atragerea acestuia la lupta clasei munci
toare. Cu prilejul congreselor ce s-au desfășurat în anii urmă
tori, alături de vechii militanți s-au relevat numeroși tineri 
socialiști, ca : Ștefan Gheorghiu, I. C. Frimu, Alecu Constan- 
tinescu, Mihail Gh. Bujor și alții, care vor avea un rol de 
seamă în organizarea mișcării muncitorești din România la 
începutul secolului al XX-lea.

Constituirea de către proletariatul român a partidului său 
politic a. însemnat un îndemn către tineretul progresist al 
vremii la organizare în asociațiile specifice, cu revendicări 
proprii și la educarea tineretului muncitor în spiritul ideilor 
socialismului științific. O activitate intensă în această direcție 
a desfășurat „Cercul de propagandă a studenților social-de- 
mocrați“ creai în noiembrie 1896, de un grup de studenți so
cialiști ai Universității din București. Scopul acestui cerc a 
fost „de a lărgi cîmpul de activitate al propagandei socialiste 
între muncitori și studenți și de a stabili o strînsă solidaritate 
între toți studenții socialiști pe de o parte, și între studenții 
socialiști și partidul muncitorilor, pe de altă parte“.

DIN PROGRAMUL
MARTIE —3 APRILIE 1893VOTAT LA CONGRESUL DIN 31

• PARTIDUL POLITIC AL MUNCITORILOR VA LUPTA 
ACUMA PENTRU ADUCEREA LA ÎNDEPLINIRE A URMĂTOA
RELOR PUNCTE :

- Vot universal egal și direct pentru toți supușii României 
ce au trecut vîrsta de 20 de ani, fără deosebire de sex, de 
religie și de rasă.

- Prefacerea armatei permanente în națiune înarmată.
- Desființarea tribunalelor militare.
- Egalizarea condițiilor juridice și politice ale femeilor cu 

ale bărbaților.
- Desființarea legilor care pun pe servitori intr-o inferio

ritate politică sau juridică.
- Organizarea învățămîntului gratuit, obligatoriu și integral 

pentru toți copiii muncitorilor, fără deosebire de naționalitate 
și religie.

- Luarea de măsuri riguroase pentru a face ca legile să 
fie aplicate și ca egalitatea înaintea legilor să ajungă o 
realitate.

-Garantarea dreptului nemărginit de întruniri, asociații, 
greve în orașe si în sote.

• PENTRU PROTEJAREA CLASEI MUNCITOARE :

— Fixarea zilei de muncă la 8 ceasuri.
— Copiii mai mici de 14 ani să nu fie primiți Ia muncă.
— Inspecția sanitară a condițiilor in care se face munca. 

Regulamentarea muncii femeilor
— Asigurarea împotriva accidentelor și asigurarea pentru 

vremea bătrînețelor. La administrarea asigurărilor să participe 
și lucrătorii.

— Obligarea patronilor de a da certificate de capacitate 
ucenicilor îndată ce aceștia au ajuns lucrători.

• PENTRU CLASA MUNCITORILOR AGRICOLI :
— Darea în arendă de păminturi lucrătorilor agricoli.
— Darea mașinilor agricole, semințelor la comune, care le 

vor plăti prin anuități și le vor da țăranilor pe prețul de cost.
— Reforma creditului agricol in așa fel ca dobînzile pe care 

le plătesc comunele și țăranii să fie egale cu dobînzile pe 
care le plătesc proprietarii la banca funciară rurală și cre
ditul să fie dat în primul loc comunelor și țăranilor săraci 
pentru cumpărarea de vite, plug, semințe etc.

— Desființarea zilelor de prestație.
— O lege pentru tocmelile agricole spre a garanta pe 

muncitori contra despoierii arendașilăr și proprietarilor.

Pe adresa socialiștilor români
KAHL MARX

SCRISOAREA 
VOLUȚIONARI

SOCIALIȘTILOR RE- 
DIN RUSIA.

socialiști revoluțio-„Prietenii mei 
nari mă însărcinează de a trimite ex- 
presiunea simpatiilor lor călduroase 
pentru socialiștii din România. Mă 
simt fericit împlinind această însăr
cinare.

Simpatiile despre care vorbim sint 
întemeiate pe solidaritatea și frățieta
tea care leagă pe socialiștii convinși 
din toate țările fără deosebire de na
ționalitate, limbă

...Vă felicit tare 
greșul ce a făcut 
voastră în scurta _ ,
pentru a funda și a dezvolta partidul 
socialist român“.

și rasă.
călduros de tot pro- 
socialismul în țara 
vreme ce ați avut

PETRU LAVROFF,
în numele socialiștilor revoluționari 

ruși

TELEGRAMA PARTIDULUI MUNCI
TOR SOCIAL DEMOCRAT GERMAN.

Stimați tovarăși,
„Aflînd că la 10 ale lunii aprilie (31 

martie), veți ține intiiul vostru Con
gres. ne-am folosit de această ocaziu- 
ne pentru a vă trimite 
ma frățești le salutări și 
tea (.partidului muncitor 
cratic german. Dorim 
voastre să fie încununate de cel mai 
strălucit succes, să fiți avangarda miș
cării muncitorești în răsărit și ca li
beratorul steag al social-democrației 
ce-I veți urma în luptele voastre să 
vă ducă din izbîndă în izbîndă".

Frățești salutări
Din ordinul Comitetului Director, 

Secretar R. FISCHER

DIN PARTEA CONSILIULUI 
NAȚIONAL AL PARTIDULUI 

MUNCITORILOR DIN FRANȚA

„Frați din România,

din toată ini- 
urări din par- 

social-demo- 
ea lucrările

Consiliul Național vă adresează sa
lutarea frățească a Partidului munci
tor francez. Cunoaștem toate greută
țile operei ce ați întreprins și aplau
dăm în același timp energia și perse
verența de care dați dovadă, precum 
și rezultatele deja obținute. Fie ca 
congresul vostru din acest an, dind un 
nou avînt partidului vostru, să vă a- 
propie de ținta finală și comună a so
cialiștilor din lumea întreagă, cuce
rirea puterii politice pentru exproprie
rea clasei capitaliste“.

Pentru Consiliul Național, unul din 
secretari

.1. GUESDE
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„Karl Marx" articol de răspîndire a ideilor 
socialismului științific apărut în ziarul „Mun

ca“ din 31 ianuarie 1893.
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• PRAHOVA

Rezultate 
deosebite

Colectivul Uzinei de an
velope „Victoria“ Florești, 
unitate care furnizează e- 
conomiei naționale întrea
ga gamă de anvelope pen
tru autoturismele româ
nești. a anunțat îndeplini
rea cu 5 zile mai devreme 
a prevederilor maximale 
ale planului pe primul tri
mestru al anului. Aceasta 
va face posibil ca la 31 
martie uzina prahoveană 
să se înscrie cu un spor 
valoric concretizat în cir
ca 20 000 anvelope compe
titive pe piața externă. A- 
cest succes este rezultatul 
bunei organizări a muncii, 
realizării unor indici de 
utilizare a instalațiilor su
periori celor prevăzuți în 
proiect, precum și aplică
rii cu randamente sporite 
a inițiativelor proprii. Un 
aport deosebit la realizarea 
acestui succes l-au adus, 
alături de muncitorii 
vîrstnici, cei aproape 2 000 
de tineri care lucrează in 
această uzină.

VALENTIN ANGHEL

Se numește Vasile Tăna- 
se, electrician la Fabrica 
de geamuri din Boldești- 
Scăieni. Numele său este 
cunoscut printre tinerii ce
lorlalte unități din locali
tate. împreună cu un coleg 
a reușit să dea în exploa
tare, cu 1 zile mai devre
me, un pod rulant. Ca 
membru al comitetului 
U.T.C. pe fabrică, se ocupă 
de antrenarea tinerilor în 
întrecerea pentru realiza
rea cincinalului înainte de 
termen. Primele rezultate 
constituie o mîndrie și un 
îndemn : mai mult de 30 000 
mp geam exportați peste 
plan.

SILVIU COSTACHE

• ILFOV

Albumul 
Organizației

Tinerii din întreprin
derea de morărit și panifi
cație Ilfov șl-au propus 
să-și petreacă ultima zi a 
acestei luni într-o excursie 
avind ca itinerar Cheile 

j Dîmbovicioarei — munții 
Bucegi — Cîmpulung. Cele 
mai reușite imagini sur
prinse de obiectivul apara
tului de fotografiat, vor fi
gura în albumul organiza
ției U.T.C. din întreprin
dere.

MIRCESCU GABRIELA

• CLUJ

Absolvenții 
liceelor — 
viitori muncitori 
cu experiență

Treizeci de absolvente 
ale liceului au terminat de 
curind cursurile teoretice 
de calificare în meseria de 
rectificator, în cadrul uzi
nei „Metalul roșu“ din 
Cluj, fiind repartizate la 
mașini, alături de munci
tori cu experiență. Alte 150 
de absolvente ale liceului 
s-au calificat, sau sint in 
curs de calificare în dife
rite meserii la fabrica de 
tricotaje „Someșul“. în to
tal. peste 3 000 de bacalau- 
reați se află în curs de ca
lificare în fabricile, uzine
le sau în unitățile agricole 
de pe cuprinsul județului.

BENONE NEAGOE

• HUNEDOARA

Peste sarcinile 
de plan

De la începutul anului 
pînă în prezent, centrala 
termoelectrică de la Min
tia, județul Hunedoara, a 
produs un miliard KWh e- 
nergie electrică, din care 
peste 22 000 000 KWh, pes
te sarcinile de plan. Spo
rul de producție a fost rea
lizat în condițiile sporirii 
eficienței economice iar 
consumurile specifice au 
fost reduse față de anul 
trecut cu unu la sută la 
combustibil și O,5’/o la e- 
nergie electrică.

IOAN VLAD

Ițele au
¥

Un grup de marne din Mate- 
ești. Slătioara și Horezu (ju
dețul Vilcea) ni se adresează 
prin intermediul coresponden
tului Ion Popescu, exprimind 
îngrijorarea lor pentru fiicele 
angajate la secția de covoare a 
întreprinderii de industrie lo
cală Horezu. Sînt nemulțumite 
de atitudinea maistrului Iulica 
Mânu, care răspunde de pre
gătirea fetelor in arta de a lu
cra covoare. Este acuzată că 
„nu le dă tot secretul meseri
ei“, astfel incit muncitoarele 
„nu sînt în stare, de cinci ani 
de zile, de cînd e secția înfiin
țată, să facă fără ajutorul ei 
nimic“. Deși în toamnă trebuia 
să se tină un examen pentru 
verificarea cunoștințelor, aces
ta n-a mai avut loc, deoarece 
nu a mai fost dus pînă la ca
păt ciclul de lecții planificat. 
„S-au tinut 2—3 lecții despre 
in și cînepă, ceea ce știau și 
fetele de acasă. In plus, fete cu 
o bună pregătire politică și 
profesională au fost date afară 
la propunerea ei“...

Asemenea apeluri au mai fost 
recepționate la Direcția jude
țeană de industrie locală. De 
astă dată n-au fost trecute cu 
vederea, deși tovarășa Iulica 
Mânu este una dintre lucrătoa
rele cu cea mai bună experien
ță și măiestrie în arta confec
ționării covoarelor. Secția con
dusă de ea nu a înregistrat, 
după cum ne confirmă tovară
șul Haralambie Constantinescu, 
șef serviciu, în cadrul direcției 
amintite, nici un fel de recla- 
matii din partea beneficiarilor. 
Executarea unor modele foarte 
dificile solicitate la export vă
dește o temeinică pregătire 
tehnică, practică, a lucrătoare
lor. Este adevărat că din punct 
de vedere teoretic lucrurile 
stau exact pe dos. în ceea ce 
privește calificarea ucenicilor, 
primim asigurări de la aceeași 
direcție că vor fi trași la răs
pundere cei care nu i-au pre
gătit în perioada stabilită, evi- 
tîndu-se pe viitor această si
tuație. O corectare mai amă
nunțită privind nemulțumirile 
semnalate va întreprinde tova
rășa Rodica Anton de la servi
ciul producției al aceleeași di 
recții. Ne exprimăm încrederea 
că lucrurile vor intra pe făgașul 
lor bun. Un prim indiciu : to
varășa Iulica Mânu a fost 
schimbată din calitatea de șef 
de secție. Așadar, ițele au fost 
descurcate.

CURAJ Șl SUCCES I

„Mă numesc Emilian Șerbă- 
noiu, am 18 ani și sînt elev în 
anul IV, merceologi la Școala 
de cooperație din Rm. Vilcea. 
Mă aflu într-o situație deose
bită, în sensul că de un an de 
zile am rămas fără tată, fapt 
care mi-a îngreuiat situația ma
terială și starea mea de spirit. 
De la naștere port o infirmi
tate la piciorul drept, din care 
cauză unii din colegi mă ironi
zează... în decursul celor trei 
ani de zile am căutat să-mi a- 
duc aportul la buna desfășu
rare a activității politice în a- 
ceastă școală. Cu toate acestea 
conducerea școlii, acum Cînd 
am ajuns în anul ultim de stu
dii, caută prin tot felul de mij
loace să-mi reproșeze că m-a 
ajutat. De multe ori îmi vine 
să abandonez școala, dar îmi 
amintesc că viața este o conti
nuă luptă cu greutățile“.

fost descurcate
înțelegem necazurile tale și 

am vrea să găsim cele mai po
trivite cuvinte de îmbărbătare. 
Dar ne dăm seama că însuți 
ești capabil de luptă, ești înar
mat cu înțelegerea justă a rea
lității. Am vrea să credem că 
te afli intr-un moment trecător 
în care moralul tău a fost a- 
fectat. Nu trebuie să te descu
rajezi. Atît directorul scolii, ca
drele didactice, cit și colegii tăi 
te apreciază și te respectă nu 
numai pentru rezultatele bune 
la învățătură dar Și pentru 
munca desfășurată în cadrul 
organizației U.T.C. ca responsa
bil al res6rtului activității ide
ologice. Ai făcut o treabă bu
nă, interesantă, reorganizînd 
cabinetul de științe sociale al 
școlii. Trebuie să recunoști că 
în ultima perioadă, date fiind 
și obligațiile sporite legate de 
pregătirea în vederea termină
rii școlii, această activitate nu 
se mai poate măsura cu cea 
anterioară. Ceea ce a determi
nat conducerea școlii să-ți a- 
tragă atenția. Modul cum a 
procedat tovarășul director Ni- 
colae Rusănescu nu este cel 
mai potrivit. Dacă vrei cu ade
vărat să ajuți pe cineva nu i-o 
reproșezi niciodată. Cred că în 
discuțiile purtate a înțeles și 
dînsul acest lucru. Cînd am 
plecat, mi-ai mărturisit că și tu

și colegii tăi, care s-au plîns de 
atitudinea prea severă a direc
torului, s-ar putea să aveți ne
plăceri. Faptele, relatate în 
prezența secretarului U.T.C. pe 
școală, Georgeta Tichie, nu-i 
sînt necunoscute. Așa că nu a- 
veți de ce vă teme. Tovarășul 
director n-ar fi dispus să facă 
o a doua greșeală... pedagogică. 
Sîntem convinși că vei găsi su
ficient sprijin moral la colegii 
și profesorii tăi, incit să depă
șești acest moment de „criză“. 
Așteptăm și alte vești de la 
tine.

DACA PĂRINȚII TAI NATURALI 
SINT... VITREGI

...dragă Aida C. din Pitești, 
încercăm să te ajutăm să-ți 
găsești... alții mai buni. Tata 
să nu mai fie bețiv și să încer
ce să te ardă cu fierul de căl
cat, sau să te amenințe cu cu
țitul sau să-ți mai rupă mîna in 
bătaie etc., iar mama să nu mal 
fie cea care să-i țină parte. 
Comisia de ocrotire a minoru
lui de pe lingă consiliul popu
lar al municipiului va analiza 
urgent cazul tău. Nu putem 
să-ți comunicăm mai mult ca 
să nu te expunem barbariilor 
părinților. Ar merita cel puțin 
să fie cunoscuți.

V. RĂVESCU

TOT DRAGOSTEA...
Venind — și probabil statornicindu-se, în 

sfirșit, primăvara, după zăpezile „mieilor“ (cum 
ar spune cei care se țin de „calendarul vechi“), 
zăpezi nostalgiate dar repede și energic spul
berate cu lopețile, destoinic și rapid organiza
te sau topite, risipite de lumina încă plăpindă 
a soarelui de primăvară... — venind deci pri
măvara, în sfirșit, ea trimite redacției ziarului 
scrisori încărcate emoțional și sentimental pe 
care anotimpul, sau pre-simtirea anotimpului 
le „patronează“, le dă trup și freamăt.

Dar poate și pentru faptul că „liliacul nu 
este în floare“ și „ciocirlia încă n-a venit“ — 
ca să mă folosesc, răsucindu-1 nițel, de un su
perb vers macedonskian, cele mai multe dintre 
corespondențe au deocamdată o tonalitate nos
talgică, pline de reproșuri sau de neimpliniri. 
Un foarte frumos și intrucîtva drastic, proverb 
românesc comprimă — ca orice proverb — ex
periența de acest fel : „Plînge rîsul de-astă- 
vară“.

Prelucrînd în timp sau anotimp durata zi
cerii înțelepte, aș putea spune și scrie că plîn
ge sau se văicărește „rîsul“ (fericirea, comuni
carea) de astă toamnă ori de astă iarnă acum, 
primăvara.

Și am in față mai multe scrisori care se con
stituie, de fapt, într-una Singură, deși, firește, 
fiecare are nuanța, nota sa particulară, anecdo
tica sau emoția inccnfundabilă.

Un tînăr elev craiovean se plinge șl Se scu
ză pentru faptul că pe o „prietenă“ a sa a bă
nuit-o de superficialitate, „a rupt“ cu ea și pe 
urmă și-a dat seama că s-a înșelat, fata („prie
tena“) avea o sțructură afectivă statornică și 
sincer profundă. A încercat, tinărul craiovean, 
să-și repare greșeala, să se apropie din nOu de 
vechea prietenie și afecțiune. Tînăra, desigur 
supărată, îl refuză, nu poate ierta, nu poate 
trece ușor peste faptul că s-a trecut ușor peste 
simțămintele ei.

Acestui examen, inițial critic și apoi dureros 
și tirziu autocritic, al sentimentului de dragos
te (ori pudic, jenat spus al „prieteniei“) cred că 
— dat fiind faptul că ceea ce numim „irepara
bil" nu s-a produs încă — i s-ar cuveni repe
tarea, amintirea unei maxime a unui nou mo
ralist francez, cu gustul paravanului, maximă 
care sună cam așa : „Statornicia în dragoste 
este o nestatornicie perpetuă“, inima noastră po
posește rînd pe rînd în fața tuturor însușirilor 
unei ființe iubite (și) preferă ba pe una ba pe 
cealaltă, astfel incit „statornicia e o nestatorni
cie...“

Altfel spus, un raport amical sau emoțional 
pentru a deveni dacă nu permanent, pentru a 
deveni măcar durabil, — trebuie, e necesară, o 
prospețime continuă, sau și — mai ales — o 
dezvăluire valorică și sentimentală în care fie- 
tare să aibă sentimentul, starea cunoașterii 
sau autocunoașterii, mereu înnoite, permanent 
Sporite, pentru o mare și ascendentă dezvăluire 
treptat — afectivă.

Din pricina aceasta întristează o scrisoare ve
nită, primăvăratec, din Panciu. O elevă, Iuîi- 
ana O., este îndrăgostită de un Gigi („profesia 
lui este de chelner și are douăzeci de ani iar 
eu mă numesc Iuliana C. și am 18 ani“). Tînă- 
rul Gigi „ratează prezenta la intîlniri, făcîn- 
du-mă să aștept în zadar“.

Și tînăra roagă coloanele ziarului să-l anunțe 
(„în mod serios“) pe Gigi, chelnerul, care chiar 
și atunci cînd nu-și „ratează întîlnirile“ nu 
spune mai nimic, să-i comunice că ea îl iubește.

Firește că-i poate satisface această doleanță, 
dar repet cele spuse mai sus, dragostea („prie
tenia“) are dinamica, traiectoria ei particulară.

Și oricum, dacă dragoste cu sila nu se poate 
face, nici un atașament sentimental cu mila nu 
văd să aibe mari șanse de izbîndă.

Clasa de grafică la Școala 
populară de artă din Oradea.

Foto: ST. WEISS

Sesiune 
de comunicări
Recent, Ir. cadrul unei sesiuni 

de comunicări, desfășurate sub 
auspiciile Academiei Republicii 
Socialiste România, au fost a- 
nalizate rezultatele cercetărilor 
complexe, efectuate timp de a- 
proape cinci ani, in zona Sis
temului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, 
de aproape 400 de specialiști re
uniți în 14 colective.

Așa cum s-a apreciat în ca
drul sesiunii, au fost făcute 
descoperiri de o deosebită va
loare cum sînt fenomenele de 
tector.ogeneză, unice In Europa, 
o serie de plante și asociații ve
getale noi, animale terestre, de 
apă sau de peșteră ca : speciile 
de coleoptere, batracieni, ne
cunoscute încă în literatura de 
specialitate. Un mare interes 
științific îl reprezintă, de ase
menea, descoperirea unor lacuri 
și vestigii de așezări umane e- 
xistente cu circa 60 000 de ani 
înaintea erei noastre, precum și 
urmele primelor formații socia
le ale omului primitiv în os
troavele Dunării și pe cele două 
maluri ale fluviului.

Multe dintre rezultatele acti
vității de cercetare întreprinse 
în această zonă vor fi consem
nate în studii și monografii te
matice. De altfel, o asemenea, 
lucrare s-a realizat prin edita
rea Atlasului complex „Porțile 
de Fier“, elaborat sub egida A- 
Cademiei. întregul material con
stituie, în același timp, baza 
documentară necesară elaboră
rii prognozei evoluției florei, 
faunei, climei și a vieții social- 
economice din această regiune, 
în condițiile transformărilor 
survenite prin crearea marelui 

complex hidroenergetic.

(NOTE DE LECTORJ

Studiul 
personalității*)
N

u încape discuție 
că prin interesul 
arătat comporta
mentului uman, 
prin direcțiile lor 
de cercetare care 

urmăresc să dirijeze dezvolta
rea personalității privită ca 
factor al grupului social, so
ciologia, pedagogia, psihologia 
oferă cu fiecare studiu de ca
zuistică întreprins, sugestii noi 
de intervenție, concluzii utile 
procesului perfecționării uma
ne, promovării valorilor morale 
la interferarea acestora situ- 
îndu-se un material ilustrativ 
care își poate spori în mod e- 
vident semnificațiile prin a- 
daosurile particulare ale in
terpretării de care sînt capa
bili pedagogul, sociologul, psi
hologul, artistul. Iată de ce, 
astăzi, la noi, fără să fie cu 
totul recentă ca preocupare 
generală, investigarea indivi
dului sub raportul tempera
mentului și caracterului său 
cunoaște o resuscitare. Pluri
valentele interdisciplinare ale 
ariei la care ne referim sînt 
în afara oricărei îndoieli. Psi
hologul, de pildă, se arată in
teresat de viața structurată 
conform viziunii artistului, în 
timp ce artistul asimilează a- 
proape în maniera documen
tării pentru un reportaj sen
zațional ceea ce sociologul 
sau psihiatrul clasifică sau 
explică savant. Exemple cele
bre, Freud, Jung Adler, Char- 
cot, Janet, Kretschmer, O’Ne- 
ill, Thomas Mann, Dostoiev- 
ski sau Proust conturează 
pentru epoca modernă supor
tul dialectic și mobil unde in
tuiția marelui artist intră la
olaltă cu aplicațiile pe caz în 
sfera nelimitată și complexă 
a relațiilor mediului social 
real.

De la această dialectică a 
eului uman pornește și profe
sorul Karl Leonhard în cartea 
sa „Personalități accentuate în 
viață și în literatură“. Subli
niind rolul formativ al condi
ționării sociale, autorul, di
rector al clinicii de psihiatrie 
și neurologie a Universității 
Humboldt din Berlin, distinge 
personalitățile neaccentuate de 
cele accentuate prin vocația 
celor din urmă de a ieși din 
comun, natură care poate 
duce la realizări remarcabile, 
în armonie cu cerințele soci
ale, după cum poate avea 
drept consecințe, în absența 
oricăror intervenții — medi
cale dar și educative, în afa
ra clinicii — manifestări la 
limita patologicului. Dacă nu 
insistăm asupra primei secți
uni a cărții, în care profilul 
de specialitate este conferit 
de clasificări temperamentale 
clasice sau inedite ilustrate 
printr-un bogat fișier de exis
tențe reale, e pentru că par
tea a doua prezintă un inte
res mult mai larg. Aici fișie
rul clinic va fi inspirat supli
mentat prin exemplificări de 
personaje intrate demult în 

conștiința culturală a umani

tății. Investigarea acestora a- 
trage luarea noastră aminte 
chiar dacă psihologul nu ur
mărește mai cu seamă mesa
jul filozofic, etic sau structu
ra estetică a operelor ci spe
cificul unor linii de compor
tament. Se apelează, astfel, la 
un vast registru de autori, de 
la Shakespeare, Schiller și 
Stendhal la Gogol, Dostoiev- 
ski și Kafka, la autori de o- 
pere de profundă analiză psi
hologică. Chiar dacă, în anu
mite cazuri — Levin, Pierre 
Bezuhov —, psihologul nu 
neagă eroilor cercetați nici au
tenticitatea și nici calitatea de 
a fi memorabili, el le va con
testa în schimb pregnanța ca
re, din punctul său de vede
re, conferă accent personalită
ții umane. Așa se și explică 
de ce Karl Leonhard stăruie 
îndeosebi asupra împrejurări
lor excepționale imaginate de 
autori unde Othello, Alceste, 
prințul Mîșkin, Raskolnikov, 
Franz Moor, Falstaff, Romeo, 
dobîndesc fascinația marilor 
complexități într-un spațiu al 
confruntărilor unice. Evoluția 
lui Othello spre decizia tragi
că este diagnosticată drept re
zultat al jocului lui Jago ca- 
re-l menține pe maur „intr-o 
stare sufletească oscilînd in
tre speranță și temere" cau- 
zîndu-i, pe fondul său natu
ral impulsiv, dezechilibrul fi
nal. Seismele Nastasiei, hotă- 
rîrile ei contradictorii își au 
obîrșia în ecourile receptate 
specific de un temperament 
exaltat etc., de fiecare dată 
omul de știință relevind un
ghiuri inedite apte să așeze 
personajul în lumina unei noi 
elucidări psihologice.

O astfel de îmbinare între 
materialul de viața și trans
figurarea acestuia prin capo
doperă duce, implicit, la a- 
profundarea dialecticii com
portamentului uman, cu efec
te fericite nu numai pentru 
pedagog, sociolog, artist ci 
pentru orice individualitate 
cu adevărat interesată de na
tura propriului său eu, a dis
ponibilităților sale de perfec
ționare. Dacă la toate acestea 
vom menționa că adăugîndu-i 
traducerii, limpezi și cu certe 
calități literare, un aparat de 
note și un glosar care înles
nesc lectura nespecialistului 
familiarizîndu-l cu termenii 
echivalenți psihiatrici, că re- 
ducînd la esențial partea din 
lucrare referitoare la cerceta
rea clinică dar menținînd in
tegrală „firea omenească în 
literatură“, ne socotim îndrep
tățiți să afirmăm că dr. Sorin. 
Virgil ne-a oferit, cu concur
sul Editurii Enciclopedice Ro
mâne o tălmăcire cu adevă
rat utilă și atrăgătoare pentru 
cele mai largi categorii de ci
titori.

MIRCEA TACCIU

• KARL LEONHARD, „Per
sonalități accentuate în viață 
șl in literatură“, Editura En
ciclopedică Română, București, 
1972.

(Din expoziția de fotografii a artistului fotograf Spirea Tomescu, deschisă la Casa ziariștilor din 
București).

c A R bl £ T EDITORIAL
Peste cîteva zile, în vitrinele 

librăriilor va apare o interesantă 
carte de istorie și teorie a ar
tei, purtînd semnătura cunoscu
tului critic, estetician și filozof 
al culturii — Ion Biberi. Noul 
său studiu, intitulat — „Arta 
suprarealistă. Privire critică“ — 
tipărit în seria „Curente și sin
teze“ a Editurii Meridiane — 
stabilește coordonatele apariției 
și dezvoltării suprarealismului, 
ceea ce a adus nou suprarealis- 
mul, ca expresie și substanță 
ideatică, în arta de după 1900. 
Originalele considerații teoretice 
sînt însoțite de reproduceri alb- 
negru și color, de desene ale 
unor reprezentanți de prestigiu 
sau adepți temporari ai supra
realismului : Picasso, Ghagall, 
Miro, Max Emst, Salvador Dali, 
Victor Brauner, André Masson, 
Alberto Giacometti.

în colecția „Biblioteca de 
artă“ a aceleiași edituri a văzut 
lumina tiparului lucrarea lui 
Alexandru Alexianu, „Acest Ev 
Mediu românesc. însemnări de 
iconografie și artă veche pămân
teană. „Urmărind îndeosebi fap
te de cultură românească din 
secolul al XVI-lea (fenomenul 
Renașterii în Principate), cartea 
se dovedește un punct de ple
care, un pretext pentru o călă
torie în lumea operelor noastre 
din trecut și a meșterilor care 
le-au făurit. Aproape 80 de ilus
trații alb-negru însoțesc aceste 
interesante însemnări privitoare 
la vechea artă românească.

O monografie „Miron Costin“ 
semnată de Dumitru Almaș, va 
sta la dispoziția cititorilor inte
resați să cunoască viața și ope
ra marelui cărturar român din 
secolul al XVII-lea. Apărută în

seria „Historia magister vitae“, 
a Editurii Meridiane, lucrarea 
dispune de numeroase ilustrații 
și o condiție grafică deosebită.

Și din patrimoniul literaturii 
universale au văzut lumina ti
parului, în traducere, o serie de 
lucrări ale unor autori clasici 
și moderni. Astfel, Editura Uni
vers a scos o nouă ediție a ro
manului lui Turgheniev „Des
țelenire" și cunoscuta trilogie a 
lui Alexei Tolstoi „Calvarul“. 
După transpunerea în mai mul
te limbi europene, apreciatul 
roman al scriitorului ceh La- 
dislav Fuks „Domnul Theodor 
Mundstock“ va apare și în ver
siune românească. Ivan Cankar, 
personalitate marcantă a litera
turii iugoslave de azi, va fi cu
noscut cititorilor noștri prin 
capodopera sa — romanul 
„Dreptatea lui Jemej".

SĂ FACEM ȚÂRA, 0 GRADINĂ !
Acțiuni 

pionierești
„Fiecare pionier — un 

pom, o floare“, acesta este 
genericul sub care se desfă
șoară tradiționala Săptămî- 
nă a primăverii. In cadrul 
acestei entuziaste acțiuni, a- 
proape 2 milioane de purtă
tori ai cravatelor roșii, din 
întreaga țară, plantează 
puieți de arbori și arbuști, 
flori și plante ornamentale. 
Astfel, din inițiativa Coman
damentului orășenesc al pio
nierilor, Orșova a fost de
clarat „Orașul florilor — 
1973“, urmînd ca aici să fie 
sădite cele mai frumoase 
specii de flori.

Pasionați iubitori ai natu
rii, pionierii curăță spațiile 
verzi din localitățile în care 
învață, îngrijesc rondourile 
decorative din preajma mo
numentelor eroilor, împă
duresc malurile riurilor, în- 
frumusețînd parcuri și gră
dini naturale care, treptat, 
devin centre de atracție tu
ristică. între acestea, amin
tim pe cele din comunele 
Grăniceri, jud. Arad, Doro
banți și Corlăteni, jud. Bo
toșani, Desești, jud. Mara
mureș și altele.

Amplu program
(Urmare din pag. Z)

că 85 000 hectare, din care 
72 400 hectare în patrimoniul 
de stat, 3 000 hectare în alinia
mentele din apropierea șose
lelor și căilor ferate și 9 600 
hectare în perimetrul comu
nal. Pe linia dezvoltării fon
dului forestier se remarcă fap
tul că, în acest an, rășinoasele 
vor avea o pondere de 66 la 
sută, cele mai mari culturi de 
acest fel urmînd a se realiza 
îndeosebi în zonele muntoase

Fiecare tînăr să sădească 
cel puțin un pom

(Urmare din pag. I) 

tămîna sădirii și îngrijirii po
milor la realizarea căreia sint 
chemați să-și aducă o contribu
ție importantă toți tinerii din ju
deț, dar mat ales elevii. In al 
doilea rînd, între brigăzile pe 
care le-am constituit, intre orga
nizațiile U.T.C. se va desfășu
ra, începînd de mîine, o mare 
întrecere. Pentru acordarea fa
nionului de brigadă fruntașă vom 
lua în considerație numai ace
le brigăzi care au reușit să plan
teze cu puieți o suprafață de cel 
puțin 5 hectare teren. Și în a- 
ceastă activitate, ca și în alt do
meniu, vom ține seama de situa
țiile specifice. De pildă, elevii de 
la Liceul agricol din Odobești și 
cei de la Școala profesională a- 
gricolă din Florești vor participa 
— așa cum îi recomandă cunoș
tințele lor — la pichetatul, sor
tatul și fasonatul materialului să- 
ditor, tinerii de la C.E.I.L. Foc-

de dezvoltare
ale județelor Suceava, Harghi
ta, Maramureș, Neamț, Bra
șov și Gorj. Totodată, se vor 
întreprinde noi măsuri pentru 
protejarea și extinderea pă
durilor de stejar în locurile 
devenite tradiționale din Ol
tenia, Transilvania și Moldo
va. în luncile Dunării, Oltu
lui, Șiretului, Prutului, Mol
dovei și Ialomițel se vor lărgi 
suprafețele plantate cu salcîm, 
plop și salcie și culturile spe
ciale pentru obținerea lemnu
lui de celuloză.

șani, la extinderea pepinierei de 
nuci pe care ei au înființat-o 
acum 4 ani. Această pepinieră a 
fost înființată pentru a asigura 
materia primă necesară fabricii 
de mobtlă din întreprinderea lor. 
In același scop noi ne-am stabilit 
să sădim 4 000 puieți de nuc la 
„Poiana Cristi". De altfel, mer- 
gind mai departe pe această linie 
a răspunsului nostru la nevoile 
județului, mai putem menționa 
că ne-am stabilit să împădurim 
81 hectare pe terenuri supuse e-

roziunli sau alunecării, că vom 
planta 50 000 pomi fructiferi în 
livezile de la Suraia, Dumitrești, 
Chiojdeni etc., că vom sprijini 
acțiunea de completare a livezi
lor de la I.A.S. Focșani și I.A.S. 
Cotești. Deci, într-un anume fel 
fiecare tînăr este cointeresat su
fletește la această acțiune a 
noastră. Asta ii va și asigura 
izbînda și o va transforma în
tr-o amplă acțiune de educație 
patriotică de afirmare plenară a 
elanului tineresc.

In raza comunelor Smeu, Săcădat și Tileagd, județul Bihor, 
au fost plantate, pînă acum, 32 de hectare cu pomi fructiferi.
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu în lupta pentru înlăturarea efectelor inundațiilor
Curaj și abnegație ostășească

de la crearea partidului politic
al clasei muncitoare din România“

( Urmare din pag. I)

Ja 
a

In

Iași, 
Sălaj,

Trei

Fotografiile participanților 
Congresul de constituire 
P.S.D.M.R., alte documente, 
rîndul cărora, la loc de frunte, 
se află programul Dartidului. 
sînt mărturii ale însemnătății 
acestui eveniment cu profunde 
semnificații în istoria poporu
lui nostru și care marchează, 
totodată, faptul că partidul pro
letariatului revoluționar român 
se situează printre cele mai 
vechi („tașamente ale mișcării 
muncitorești din lume. Progra
mul, rezoluția, alte documente 
ale Congresului cu un profund 
conținut marxist, atestă carac
terul național, reprezentativ, al 
P.S.D.M.R. ; partidul avea or
ganizații locale la București, 
Galați, Brăila, Craiova, 
Ploiești, Arad, Bihor, 
Brașov, Ciuc, Făgăraș, ..... 
Scaune, Cluj etc. Deosebit de 
semnificativ este un raport al 
Ministerului de Interne al Aus- 
tro-Ur.gariei care vorbește des
pre mișcarea socialistă din Bal
cani și care situează în fruntea 
acesteia mișcarea socialistă din 
România.

în expoziție este înfățișată pe 
larg activitatea desfășurată de 
partidul muncitorimii române 
pentru cucerirea de drepturi și 
libertăți democratice, elibera
rea socială și națională, orga
nizarea clasei muncitoare, pen
tru dezvoltarea industrială, che
zășie a creșterii forței clasei 
muncitoare și a progresului ță
rii, propășirea economică și so
cială a satului românesc, pen
tru realizarea unității de luptă 
a muncitorimii și țărănimii.

Deosebit de sugestive sînt do
cumentele care reflectă ideea 
politică majoră că mișcarea 
noastră muncitorească a militat 
activ pentru dreptul neîngrădi-t 
al tuturor popoarelor de a-și 
decide singure soarta, _ pentru 
afirmarea în viață a principiu
lui colaborării, încrederii și fră
ției între națiuni. în acest sens, 
se remarcă articolele apărute 
în „Dacia viitoare“ — „Vrem 
aplicarea libertății și egalității 
în domeniul internațional“, și 
în „Lumea nouă“ — „Națiunile 
nu se vor desființa, ele vor 
propăși si conlucra pentru bi
nele omenirii'“.

în expoziție se conturează, 
apoi, momentul creării noului 
Partid Social-Democrat, vlăstar 
al vechii rădăcini socialiste. 
Un spațiu larg este consacrat 
activității Partidului Social-De
mocrat, luptei pentru reor- 
ganizarf>J> si refacerea parti
dului. Exponatele oglindesc 
faptul că, deși Partidul So
cial-Democrat a trecut prin 
dificultăți, mișcarea munci
torească a știut să depășească 
aceste momente, strîngîndu-și 
rîndurile. Despre Congresul din 
1910 — care este bogat evocat 
— documentele subliniază că 
el a avut loc din inițiativa 
muncitorilor, care au militat 
pentru reorganizarea partidului 
și adoptarea unui nou program, 
pe baza căruia a continuat, în 
forme superioare, lupta clasei 
muncitoare din țara noastră.

Documentele reunite în ex
poziție, reflectând cu pregnanță
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ȚARA SALBATICA : rulează la 
București (orele 8,30; 10,30; 12,30; 
14,45; 16,45; 19; 21).

ATENTATUL : rulează la Lu
ceafărul (orele 8,30; 11; 13,30; 16; 
18.30; 21), Festival (orele 8,30; 11;
13,30; 16: 18,30; 21).

IACOV BOGOMOLOV : rulează 
la Central (orele 18,15: 20,30).

LOVE STORY : (rulează la Cen
tral (orele 9; 11,15; 13,45; 16).

SALVAREA : rulează la Doina 
(orele 11.30; 13,45; 16; 18; 20,15), 
La ora 9.30 program de desene a- 
nimate.

PE ARIPILE VINTULUI : rulea
ză la Patria (orele 10; 14,30; 19,15).

COWBOY : rulează la Scala 
rele 8,30; 11; 13.30; 16; 18.30; 
Capitol (orele 8„30; 11; 13,30; 
18,30: 21). Buzești (ora 20,30), 
vorit (orele 10; 12,30; 15,30; 
20.30).

SUNETUL MUZICII : rulează la 
Buzești (orele 14; 17,30, 
(orele 11; 16).

ZESTREA : rulează la 
(orele 15,30; 18; 20,30).

ALFRED CEL MARE : 
Feroviar (orele 8,30; 10,45; 
15.45; 18,15: 20 45), Excelslor 
8.45: 11: 13,30: 16: 18,30: 21). 
dia (orele 8,30: 11: 13.30; 16; 
îl).
16:

DOMNULUI 
tlRAGOSTE : 
»orele 15.45; 18: 20,15).

TINERII : rulează la Viitorul 
»ora 20.15).

MARILE VACANȚE ■: rulează la 
Viitorul (orele 15,30; 18).

Cotroceni

Floreasca

Modern (orele 8.30: 11: 
18,30: 21).

PROFESOR
rulează la

rulează la
13,15; 
(orele 
Melo- 
18,30; 
13,30:

CU 
Pacea

detașamentul

pentru 
înalte 

nostru, 
amplu

de 
Și

realitățile, arată că mișcarea 
socialistă din România s-a a- 
flat in primele rînduri. ale lup
tei pentru desăvîrșirea statului 
național român, pentru unirea 
Transilvaniei cu România, ope
ră a maselor largi populare din. 
întreaga țară.

Exponatele aduc sub priviri, 
evocând emoționant, momentul 
istoric de la 8 mai 1921, cînd 
Partidul Socialist din România 
se transformă în Partidul Co
munist Român, __ .
de avangardă al clasei munci
toare. oe baza ideologiei mar- 
xist-leniniste, continuator al 
celor mai bune tradiții ale miș
cării muncitorești și socialiste, 
exponentul fidel al intereselor 
clasei muncitoare, al întregului 
popor, profund patriotic și in
ternaționalist.

Istoria vie. istoria de luptă a 
gloriosului nostru partid comu
nist, din anii care au trecut din 
mai 1921, pentru eliberare soci
ală și națională, împotriva a- 
supririi și exploatării, 
înfăptuirea celor mai 
năzuințe ale poporului 
pentru socialism, este 
înfățișată in expoziție.

Piese documentare originale
— manifeste și rezoluții ale 
partidului, articole, fotografii
— vorbesc despre acțiunile de 
luptă inițiate și conduse 
partid împotriva burgheziei 
a moșierimii. despre grevele și 
bătăliile de clasă de la Lupeții 
și Grivița, din Valea Prahovei, 
despre mobilizarea maselor 
populare de la orașe și sate 
împotriva fascismului și a răz
boiului antisovietic. Fiecare ex
ponat atestă forța de mobili
zare și capacitatea organizatori
că a partidului comunist, sub 
conducerea căruia a fost pregă
tită și înfăptuită insurecția ar
mată de la 23 August, moment 
de răscruce în istoria ~ 
niei.

Cu deosebită putere revela
toare, documentele evidențiază 
faptul că România a fost prima 
țară în care s-a realizat unita
tea organizatorică și politică a 
clasei muncitoare și crearea 
partidului ei unic marxist-le- 
ninist, măreață victorie politică 
a proletariatului, a maselor 
populare din patria noastră.

Expoziția marchează cu va- 
loarp de simbol glorioasele 
tradiții revoluționare ale miș
cării muncitorești și revoluțio
nare din țara noastră, preluate, 
îmbogățite și ridicate pe o 
treaptă superioară de Parti- 
’ ‘ Comunist Român, pune 

lumină semnificația is- 
a Congreselor IX și 

a Conferințelor Naționa- 
care au deschis o etapă 

nouă, calitativ superioară, în 
dezvoltarea patriei pe calea 
edificării societății socialiste 
multilateral dezvoltate.

Hotărîrile adoptate, expune
rile programatice ale secretaru
lui general, operele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu — editate la 
noi, cit și în numeroase țări 
ale lumii —, alte documente 
fundamentale ale politicii 
marxist-leniniste a P.C.R., evi
dențiază adevărul inconte
stabil — care străbate ca 
un fir roșu întreaga ex-

Romă-

dui 
în 
torică
X, 
le,

• • • • •

DOI GRADI
VAolga (orele 9;

rulează la Gri-

(orele 9; 
20,30). 

ALTn î 
20,15).

ÎNSOARĂ : 
(orele 10,30;

IN ARȘIȚA NOPȚII : rulează la 
Lumina (orele 9: 11,15; 13,30; 16; 
18.30; 20.45)

O ANCHETA DIFICILA : rulea
ză la Bucegi (ora 20,15).

ANGELICA ȘI SULTANUL : ru
lează la Bucegi (orele 10,30; 15,45; 
18).

O FLOARE ȘI
NARI : rulează la 
12.30: 16: 19,30).

ADIO. ARME I : 
vița (orele 9, 12,30; 16; 19,30), Giu- 
lești (orele 15.30: 19). Miorița (ore
le 9; 12,30: 16; 19,30).

CU MIINILE CURATE : rulează 
la Moșilor (orele 15.30; 18; 20.15) 
Vitan (orele 15.30; 18: 20,15).

ORGANIZAȚIA : rulează la Glo
ria (orele 8.45: 11: 13.30: 16: 18.30;
20.45), Aurora (orele 9: 11.15; 13.30: 
15.45: 18: 20.15). Tomis 
11,15; 13,30; 15,45: 18,15:

EGOR BULICIOV Șl 
rulează la Rahova (ora

JANDARMUL SE 
rulează la Rahova 
15,30; 18).

UN LOC PENTRU 
TITI : rulează la Rahova 
15.30: 18).

IN UMBRA VIOLENȚEI : rulea
ză la înfrățirea (orele 15.30; 18:
20.15).

FATA CARE VINDE 
rulează la Drumul Sării 
15: 17 45; 20.30), Popular 
15,30: 18: 20.30).

EXPLOZIA : rulează ta Unirea 
(orele 15,30; 18; 20,15).

ÎNDRAGOS- 
(orele

FLORI : 
(orele 10 : 
(orele 16;

au luptat

politicii ex- 
și statului

poziție — că de-a lungul anilor 
istoriei contemporane a patriei, 
poporul a urmat cu încredere 
și hotărîre partidul nostru, slu
jind cu devotament Și abnegație 
cauza pentru care 
înaintașii.

Ca o reflectare a 
terne a partidului 
nostru, pusă in slujba interese
lor fuhdamentale ale poporului 
român, cauzei socialismului și 
păcii, numeroase exponate ilus
trează faptul că partidul nos
tru este un detașament activ al 
mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, al uriașu
lui front antiimperialist mondi
al, militant neobosit pentru vic
toria ideilor comunismului, de
mocrației și progresului social, 
în același tim.p, este pusă in 
evidență politica internațională 
activă a României de colabora
re cu toate țările socialiste, cu 
celelalte state ale lumii, de in
staurare a unor relații noi, de 
egalitate și respect intre nați
uni, pentru securitate, destinde
re și pace.

Prin intermediul imaginilor și 
al documentelor, este redată 
activitatea prestigioasă a tova
rășului Nicolae Ceaușescu, pro
motor și exponent strălucit al 
luptei pentru Înfăptuirea aspi
rațiilor celor mai înaintate ale 
omenirii.

Cuvintele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu — inscrise la loc de 
cinste — sînt definitorii pentru 
semnificația evenimentului pe 
care îl reprezintă aniversarea 
creării partidului politic al cla
sei mu'ncitoare : „Cel mai înalt 
omagiu pe care îl aducem glori
oaselor tradiții revoluționare 
ale mișcării muncitorești, ale 
partidului clasei muncitoare, îl 
constituie înfăptuirea ;țnărețului 
program de edificare a socia
lismului și comunismului pe 
pămîntul României“.

După vizitarea expoziției, to
varășul Nicolae Ceaușescu feli
cită pe organizatori, recoman
dă îmbogățirea exponatelor cu 
noi mărturii, înmănuncherea al
tor documente, aflate in mu
zeele din întreaga țară, într-o 
cuprinzătoare imagine a isto
riei mișcării noastre revoluțio
nare, prezentarea și în alte o- 
rașe a acestor momente din tre
cutul de luptă al partidului 
clasei muncitoare.

Secretarul general al parti
dului s-a întreținut 
dial cu militanți din ilegalitate 
ai partidului și mișcării mun
citorești din țara noastră.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu, con
ducătorii de partid și de stat 
ai țării noastre își iau apoi ră
mas bun de la gazde, numeroși 
bucureșteni salutîndu-1 la ple
care pe secretarul general al 
partidului cu alese sentimente 
de dragoste, într-o atmosferă 
de cald entuziasm.

Expoziția, organizată la Mu
zeul de istorie a partidului co
munist, a mișcării revoluționa
re și democratice din România, 
se înscrie în suita de mani
festări prin, care comuniștii, în
tregul nostru popor omagiază 
împlinirea a opt decenii de la 
constituirea P.S.D.M.R.

(Agerpres)

apoi cor-

rulează la
20,30).
la Feren-

rulează Ia 
15,39;

ru-

ru-

la 
în

MARIA STUART: 
Lira (orele 15,30; 18;

GRĂSUNĂ ; rulează 
tari (ora 20).

LOS TARANTOS:
Ferentari (orele 10; 12,15;
18).

EU NU VAD, TU NU VOR
BEȘTI, EL NU AUDE : rulează 
la Flamura (orele 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15: 20,30).

LEGENDA LUI RUSTAM : 
lează la Munca (orele 14; 16).

CENOVEVA DE BRABANT : 
lează la Munca (orele 18; 20).

MARY POPPINS : rulează 
Timpuri Noi (orele 8,45;—20,30 
continuare).

DRUMUL SPRE VEST : rulează 
la Dacia (orele 9,30; 12.15: 15;
17,45; 20.30).

LUPUL MARILOR — RĂZBU
NAREA : rulează la Cosmos (orele 
15,30; 19).

UN GLONTE PENTRU GENE
RAL : (rulează la Arta (orele 
15,30 : 18; 20.15).

STRUCTURA CRISTALULUI : 
rulează la Cotroceni (ora 20,30).

VACANȚA LA ROMA : rulează 
la Progresul (orele 15,30: 18).

MOARTEA REGELUI NEGRU 
(rulează la Progresul (ora 20,15).

MUZICA ȘI ÎNTUNERIC (orele 
18,30: 20.30), rulează la Cinemate
ca Union.

TELEGRAMĂ
Tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, secretar general al Parti

dului Comunist Român, președintele Consiliului Național al 
Frontului Unității Socialiste, a primit din partea președintelui 
Frontului Patriotic din Laos, prințul SUFANUVONG, următoa
rea telegramă ;

în numele Frontului Patriotic, al poporului laoțian și in nu
mele meu personal, vă exprim sincere mulțumiri pentru felici
tările pe care ați binevoit a ni le adresa cu ocazia semnării a- 
cordului privind restabilirea păcii și realizarea concordanței 
naționale in Laos.

Folosesc această ocazie pentru a reafirma profunda noastră 
gratitudine pentru ajutorul și sprijinul pe care partidul, guver
nul și poporul român l-au acordat întotdeauna luptei noastre 
juste împotriva războiului de agresiune ai imperialiștilor ame
ricani și a valeților lor, pentru salvare națională.

Fie ca prietenia și solidaritatea militantă dintre cele două 
popoare să se întărească cu fiecare zi mai mult I

Tovarășul Ion Pățan, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului ex
terior, a primit, joi, pe dr. Wil- 
bert K. Chagula, ministrul afa
cerilor economice și dezvoltării 
planificate al Republicii Unite 
Tanzania.

Cu acest prilej, au fost dis
cutate probleme referitoare la 
dezvoltarea în continuare a re
lațiilor economice româno-tan- 
zanlene.

La convorbire a participat 
din partea română, Nicolae M. 
Nicolae. ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, iar din partea tanza- 
niană C. D. Msuya, ministrul 
finanțelor.

în perioada 27—29 martie, 
s-au desfășurat la București lu
crările celei de-a doua sesiuni 
a Comisiei mixte româno-tanza- 
n-iene de cooperare economică 
și tehnică. în urma discuțiilor 
purtate, joi după-amiază, s-a 
semnat protocolul sesiunii, oare 
cuprinde măsuri concrete pen
tru finalizarea unor acțiuni de 
cooperare economică, prevăzute 
in protocolul primei sesiuni, 
încheiat cu prilejul vizitei to
varășului Nicolae Ceaușescu în 
această țară, în martie 
precum și noi domenii 
perare între cele două

Din partea română, 
lui a fost semnat de 
M. Nicolae, ministru 
de stat la Ministerul Comerțu
lui Exterior, iar din partea tan- 
zaniană de dr. Wilbe.rt K. Cha- 
gula, ministrul afacerilor econo
mice și dezvoltării planificate.

1972, 
de coo- 
tări. 
protoco- 
Nicolae 
secretar

Joi dimineață au început, la 
Consiliul de Miniștri, lucrările 
celei de-a VI-a sesiuni a Comi
siei mixte guvernamentale de 
colaborare economică între Re
publica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană.

Delegația română este condusă 
de ing. Mihai Marinescu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
central de control muncitoresc 
al activității economice și socia
le, .președintele părții române în 
comisie, iar delegația R.D. Ger
mane de dr. Kurț Fichtner, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții R.D. 
Germane in comisie.

în cadrul lucrărilor sesiunii 
se analizează activitatea de co
laborare și cooperare economică 
și tehnico-științifică intre cele 
două țări și se stabilesc măsu
rile necesare pentru lărgirea in 
continuare a acestei activități.

La lucrări participă reprezen
tanți ai conducerii unor minis
tere economice din cele două 
țări, precum și specialiști ai am
belor delegații. A luat parte, de 
asemenea, 
Germane la 
Voss.

ambasadorul R. D. 
București, Hans

guvernamentală aDelegația _
Republicii Democrate Germane, 
condusă de dr. Kurt Fichtner, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele părții R.D. 
Germane în Comisia mixtă gu
vernamentală de colaborare 
economică între Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană, a făcut 
joi după-amiază o vizită la Uzi
na „Electroputere“ din Craio
va. Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășul Mihai " ' _
prim vicepreședinte ai Consi
liului central' de control mun
citoresc al activității economice 
și sociale, președintele părții 
române în comisie, precum și 
de dr. Hans Voss, ambasadorul 
R.D. Germane la

din Craio-

Marinescu,

București.

de medicină 
a avut loc 

expoziții fran-

La Facultatea 
din Craiova, joi, 
deschiderea unei 
ceze de carte medicală, organi
zate în cadru] Acordului cultu
ral dintre România și Franța.
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Opera Română : ALBERT HER- 
RING — ora 19; Teatrul de Ope
retă ; CONTESA MARITZA — ora 
19,39: Teatru) Național „I. L. Ca- 
ragiale“ (Sala Comedia) DULCEA 
PASARE A TINEREȚII - Ora 20: 
(Sala Studio) : JOCUL DE-A VA
CANTA — ora 20; Teatrul „Lucia 
Sturdza Bulandra" (Sala Schitu 
Măgureanu) : JOC DE PISICI — 
ora 20: (Sala Studio) • ANUNȚUL 
LA MICA PUBLICITATE — ora 
20: Teatrul „C. I. Nottara“ (Sala 
Magheru) : CEI SASE — ora 19,30: 
Teatrul de Comedie : BUFFALO 
BILL SI INDIENII — ora 20; Tea
tru! Mic : DUPĂ CĂDERE — ora 
19.30: Teatrul Giulesti : COMEDIE 
CU OLTENI — ora 19.30: Studioul 
de teatru al I.A.T.C. • VÎNATOA-
RE DE
Teatrul 
TEME
Teatrul 
ZERO
Teatrul 
rla) : 
ora 15;
mână : LA PORȚILE DORULUI - 
ora 19 30; Circul Globus : FRAȚII 
LUI FLIPPER — ora 19.30: Tea
trul „C. Tănase” (Sala Savoy) : 
REVISTA ARE CUVtNTUL - ora 
19.30: (Sala Victoria) : JOS PALA- 
RIA — ora 19,30).

VRĂJITOARE — ora 28: 
„Ton Vasilescu" : CRIZAN- 
MUZICALE — ora

„Ton Creangă" : 
LA PURTARE — 
„Țăndărică“ (Sala

ARICIUL ALBASTRU —
Ansamblul Rapsodia Ro-

19.30: 
NOTA 
ora 9: 
Vieto-

PRIMIRE
LA C.C. AL P.C.R.

întllnire, care s-a desfă- 
într-o atmosferă caldă,

Tovarășul Ștefan Andrei, se
cretar al C.C. al P.C.R., a pri
mit ieri delegația de activiști ai 
P.C.U.S., condusă de tovarășul 
G. A. Kiseliov, adjunct al șe
fului Secției relațiilor externe 
a C.C. al P.C.US., care, la invi
tația C.C. al P.C.R., a făcut o 
vizită 
tră.

La 
șurat 
tovărășească, au participat Ghi- 
zela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., Dumitru Turcuș și Con
stantin Vasiliu, adjuncți de șef 
de secție la C.C. al P.C.R.

A fost prezent V. I. Drozden- 
ko, ambasadorul U.R.S.S. la 
București.

prietenească în țara noas-

★

în aceeași seară, delegația de 
activiști ai P.C.U.S. a părăsit 
Capitala, plecînd spre Moscova.

La 29 martie s-a semnat la 
București Programul de schim
buri în domeniile învățămîn- 
tului, științei și culturii, pe pe
rioada 1 aprilie 1973 — 31 mar
tie 1975, între Guvernul Repu
blicii Socialiste Român’a șl 
Guvernul Regatului Unit al Ma
rii Britanii și Irlandei de Nord.

Joi la amiază, a sosit în Ca
pitală o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist din 
Cuba, condusă de Augustin 
Alemany Rivero, activist la 
Comisia de construcții a C.C. 
al P.C. din Cuba, care, la invi
tația C.C. al P.C.R., va face o 
vizită de schimb de experiență 
în țara noastră.
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VOLEI
La Titu, aseară, in cadrul noii ediții

„Serilor Scinteli tineretului“

O întîlnire cu...
cînteculsportul și

TITU 29 (prin telefon).
Fără discuție, sportul și cîntecul atrag cu 
mare forță tineretul și, deopotrivă, oame-O

nii virstnici. Ne-a convins o dată în plus 
de aceasta, manifestarea de astă seară (n.r. 
ieri seară), de la Titu, oiganizată de redac
ția noastră in cadrul „Serilor Scînteii tine
retului“ cu concursul Comitetului orășenesc 
Titu al U.T.C., organizației U.T.C. de Ia 
Clubul sportiv al Armatei „Steaua“ (secre
tar : Constantin Matei) și, bineînțeles, al 
altor organe locale.

S-au adunat, în marea sală de festivități 
a Casei de cultură din localitate, aproape o 
mie de oameni, ca să-i cunoască 
deaproape, să asculte 
mari performeri, să Ie pună cîte o 
bare la care doreau un răspuns de 
vreme. Gruia, Ileana Gyulai, Creiniceanu, Je
nei, Gruiescu, Marian Stamate și ceilalți spor
tivi steliști prezenți la manifestarea de Ia 
Titu ca interlocutori ai iubitorilor sportului, 
sint nume cu un loc bine definit în sportul 
românesc, performeri care au in palmaresul 
lor înscrise succese de mare valoare și pres
tigiu. De la sine înțeles că un dialog cu a-

mai
mărturisirile

in- 
unor 

între- 
atita

MERIDIAN

C. V.
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VINERI, 30 MARTIE 1973
PROGRAMUL I

directă de
13,15 Telejurnal. 15,50 

populară

Transnii- 
Sala Pa- 
Socialiste 

festive

9,00 Curs de limba rusă. 9,30 
O viață pentru o idee. 10,00 Telex. 
10,05 Avanpremieră. 10,10 Biblio
teca pentru toți — George Baco- 
via (I). 10,45 ,,Curtea Veche“ — 
film documentar, producție a stu
diourilor „Al. Sahia". 11,00 Hochei 
pe gheață : România—S.U.A.
(Campionatul Mondial — Gru
pa B). Transmisiune 
la Graz. ~ .
Teleșcoală. 16,50 Muzică 
românească.

In jurul orei 17,00 : 
sluue directă de la 
latului Republicii 
România a Adunării 
organizată cu prilejul împlini
rii a 80 de ani de la crearea 
partidului politic al clasei 
muncitoare din România.

19,30 Telejurnal. Cincinalul Îna
inte de termen — cauză a între
gului popor. 20,15 1001 de seri. 
20.25 Cîntecul săptăminii. 20,30 
Muzică și dansuri populare româ
nești. 20,40 Film artistic „Golgo
ta“. 22,00 „24 de ore". 22,30 Pati
naj artistic. Concursul Internațio
nal „Prietenia“, aspecte Înregis
trate de la patinoarul „23 Au
gust“.

PROGRAMUL II

29,15 Ansambluri folclorice. An
samblul „Alunelul“ din judelui 
Dolj. 20,30 Revista economică TV. 
21,00 Omul și muzica Iui : Felix 
Mendelsohn Bartholdy. 21,40 Mo
ment folcloric cu Rodica Ivanciuc 
șl Gheorghe Mureșan. 21,50 Tele- 
rama. Raiduri citadine (II). 22,25 
Cărți și idei.

Bătălia împotriva inunda
țiilor și alunecărilor de teren 
continuă. Se muncește zi fi 
noapte. Cetățenii din zonele 
amenințate, umăr la umăr cu 
militarii armatei noastre, mun
cesc cu îndîrjire pentru stă
vilirea puhoaielor fi tendințe
lor de alunecare a unor te
renuri, săparea de canale 
pentru scurgerea bălților for
mate pe cimpuri și în unele 
așezări omenești. Tinerii mi
litari, ca și în alte împreju
rări similare, se află în pri
mele rînduri ale acestei im
portante acțiuni patriotice. 
Dînd dovadă de curaj fi în
drăzneală, mulți dintre ei 
s-au avîntat în apele reci în 
interiorul locuințelor gata să 
se prăbușească din clipă în 
clipă, solvind sute de vieți 
omenești și bunuri amenința
te cu distrugerea. Așa, de pil
dă, în încercata comună Gro
zești din județul Iași, opt mi
litari uteciști, între care sol
dații Vasile Beldiu, Arpad 
Bleneși și Petre Munteanu 
s-au aruncat, fără ezitare, în 
valurile presărate cu sloiuri 
de gheață salvînd cîțiva ce
tățeni aflați pe o insulă izo
lată în mijlocul apelor.

Ostașii uteciști, printre 
care sergentul Gheorghe Ță
ranii, caporalul Daniel Mihal- 
cea, soldații Vasile Florea, 
Constantin Ciocoiu, Ion Ivan

Obiectivul aparatului de fotografiat i-a surprins pe ostași descăr- 
cînd baloturi cu saci pentru îndiguirea nivelelor inferioare ale 

malurilor cursului de apă în revărsare.

Campionatul mondial 
de hochei pe gheață
Campionatul mondial de ho

chei pe gheață (grupa B) se a- 
propie de sfîrșit. înaintea ulti
melor două etape, in clasament 
conduce selecționata R. D. Ger
mane (singura formație neîn
vinsă), cu 10 puncte, urmată de 
România 8 puncte, S.U.A. și Iu
goslavia cîte 7 puncte. Elveția 
4 puncte, Japonia și Austria cîte 
2 puncte, Italia zero puncte. A- 
vînd de disputat două partide 
relativ ușoare cu Italia și Aus
tria, echipa R. D. Germane are 
șanse certe de a termina com
petiția pe primul loc. Disputa 
rămîne deschisă pentru locu
rile doi și trei în care sînt an
gajate formațiile S.U.A., Iugo
slaviei și României. Hocheiștii 
români au avut pînă acum o 
evoluție meritorie în actuala 
ediție a campionatului : victorii 
cu echipele Elveției. Austriei, 
Japoniei, Italiei, un meci strîns 
cu lidera clasamentului. Dar 
partidele cele mai dificile le au 
de susținut chiar în faza finaiă 
a competiției i astăzi selecțio 
nata României întîlnește echipa 
S.U.A.. iar mîine — reprezen
tativa Iugoslaviei, echipe care 
prin jocul lor tehnic și scoruri
le mari realizate, se anunță ca 
adversari redutabili.

juniori a 
doua vic- 
european 

(grupa B). 
cu repre-

• Selecționata de 
României a obținut a 
torie la campionatul 
de hochei pe gheață 
Juctnd la Groningen

Alături de populația comunei Grozești, ostașii lucrează la ridi
carea unui dig pentru prevenirea inundațiilor.

și numeroși alții au lucrat 
fără nici un fel de pauză o 
noapte și o zi în cartierul 
Țicău din orașul Iași eva- 
cuînd copii, bătrîni, bolnavi 
din casele amenințate să se 
dărîme datorită alunecărilor 
de teren.

Caporalii Marinrea Cireașă, 

a

semenea vedete de primă mărime ale arenei 
sportive întotdeauna este deosebit de fruc
tuos și impresionant.

Cu aceeași nemăsurată bucurie și incin-e 
tare, cei prezenți la această seară 
ascultat piesele muzicale, din cea 
parte a programului, interpretate 
tă măiestrie de soliștii de muzică 
românească : Maria Pieiraru. Benone Sinu- 
lescu, Damian Luca, artist emerit, Mihai 
Oprea și Ștefan Miriuță. Acești reputați 
soli ai artei noastre interpretative au 
oferit spectatorilor din Titu un mănunchi 
de nestemate din comoara cîntecului popu
lar românesc, entuziasmîndu-și în repetate 
rînduri auditorii.

La fel și celelalte puncte din bogatul pro
gram al serii au creat momente de bucurie 
și entuziasm, producînd acea satisfacție a 
unei manifestări tinerești deosebit de reușite.

Ora tirzie la care s-a încheiat întîlnirea 
de la Titu nu ne permite o relatare mai am
plă asupra întregului program. Vom reveni, 
cu amănunte și imagini foto, intr-un nu
măr viitor al ziarului nostru.

inedită au 
de a doua 
cu o inal- 

populară

zentativa Bulgariei, tinerii ho- 
cheiști români au cîștigat cu 
scorul categoric de 9—1 (2—0,
1—0, 6—1)

în clasamentul seriei a II-a, 
conduce echipa Poloniei cu 6 
puncte din 3 meciuri, urmată 
de România — 4 puncte (din 2 
jocuri). Bulgaria — 2 puncte, 
Danemarca și Franța : 0 puncte.

în seria I, fruntașa clasamen
tului este formația Italiei cu 4 
puncte, secundată de Iugoslavia 
— 2 puncte.

• In ziua a doua a turneului 
internațional masculin de bas
chet „Kosice ’73“, echipa Ro
mâniei a întîlnit selecționata o- 
rașului Viena pe care a învins-o 
cu scorul de 91—87 (44—40). Din 
formația română s-au evidențiat 
Tarău (27 puncte), Cernat (15 
puncte) și Oczelak (13 puncte).

• In trei orașe din țară : O- 
radea, Pitești și Iași au conti
nuat întrecerile turneelor de 
box organizate de federația de 
specialitate. în formă excelen
tă, semimusca Șt. Băiatu (Bucu
rești) a dispus ]a puncte de 
fostul campion al țării Aurel 
Mihai (Constanța). în gala ur
mătoare, Băiatu l-a eliminat pe 
campionul european de tineret 
Al. Țurei (București). La cate
goria „semimiilocie“ 
gistul bucureștean I. 
dispus la puncte de
Al. Popa. în finala 
„ușoară“ se vor întîlni dinamo- 
viștil bucureșteni Paul Dobres- 
cu și Calistrat Cuțov.

metalur- 
Hodoșan a 

cluieanul 
categoriei

Ion Mîrza, soldații Traian 
Tacea, Nicolae Cătălin și alți 
tineri pontonieri, de sub co
manda locotenentului Mihai 
Onofrei, înfruntă și acum cu- 
renții unui rîu luptînd din 
greu cu traversele de dimen
siuni impresionante pentru a 
realiza un pod menit să dea 
calea liberă circulației rutie
re. Echipajele elicopterelor 
din care fac parte tinerii lo- 
cotenenți-majori Ștefan Dum
bravă și Gheorghe Vlad, după 
ce au evacuat citeva sute de 
oameni din comunele afecta
te de apele Prutului, continuă 
să acționeze în această 
zonă intervenind oriunde este 
nevoie.

Sprijinul dat de militari 
populației aflată în primej
die confirmă încă o dată le
gătura trainică ce există în
tre armată și popor, atașa
mentul profund al militarilor 
față de patria noastră socia
listă.

Lt. col. V. FILIMON

Foto: M. POJOGEANU

Rapidistele învingătoa
re în derbiul cu Penici

lina lași
Programul sportiv din aceas

tă săptămină a cuprins mai 
multe jocuri restante ale divi
ziei A de volei, care se apro
pie de faza finală. Desigur, pe 
prim plan s-a situat confrun
tarea dintre formațiile masculi
ne fruntașe Steaua (locul 2) și 
I.E.F.S. (locul 3). După o dispu
tă pasionantă, Steaua, cu o pre
gătire fizică mai bună, a ciști
gat cu 3-2. în schimb, Dinamo 
a avut mai puține probleme în. 
partida cu Viitorul Bacău, de 
care a dispus cu scorul de 3-0. 
în prezent, dinamoviștii conduc 
în clasament cu 39 de puncte 
și au toate șansele să îmbrace 
din nou tricourile de campioni. 
Nu mai puțin interesantă a fost 
și confruntarea dintre echipele 
masculine Rapid și Progresul, 
conduse de foștii internaționali 
Aurei Dragan și Horațiu Nico- 
lau. Feroviarii și-au adjudecat 
victoria cu 3-0.

Mai echilibrată se anunța în
trecerea pentru primele poziții 
în clasamentul campionatului 
feminin, din care au mai rămas 
de disputat citeva jocuri restan
ță importante. Dintre acestea, a 
reținut atenția derbiul Rapid- 
Penicilina Iași, angajate in dis
puta pentru primul loc și care 
s-a jucat aseară, în sala Giu- 
lești. Pe linia ultimelor evoluții, 
cele doua sextete ne-au oferit 
o întrecere plăcută și echilibra
tă, cu unele acțiuni reușite. 
Voleibalistele de la Rapid, be
neficiind de un atac mai efica
ce, au terminat învingătoare cu 
3-0 (15-9, 15-12, 15-11). Astfel,
s-au revanșat după eșecul cu
noscut in toamnă la Iași (2-3) 
și, acum, conduc în clasament 
cu 37 de puncte, urmate de Di
namo cu 35 de puncte. Penici
lina ocupă locul 3, cu 33 de 
puncte, însă mai are un joc 
restanță, cu Medicina Bucu
rești, reprogramat pentru 4 a- 
prilie.

Mîine seară, în sala Floreasca, 
vom urmări un alt joc atractiv, 
între echipele masculine Steaua 
și Rapid.

M. LERESCU

• In cea de-a treia rundă a 
turneului internațional feminin 
de șah pe echipe de Ia Vrnjacka 
Banja s-au înregistrat următoa
rele rezultate ; Ungaria — Ro
mânia 2—1 (Ivanka 
remiză : Veroczi — 
de remiză, Karakas 
viei 1—0) ; Bulgaria 
1,5—0,5 (Erenska — 
va remiză ; Borisova — Lipska 
1—0, Radzikowska — Asenova 
întreruptă).

în urma remizei înregistrate 
în partida întreruptă dintre 
Baumstark și Kalhbrener, me
ciul din runda a doua dintre 
echipele României și Iugosla
viei a fost ciștigat cu 2-1 de for
mația română. In clasament 
conduce selecționata Ungariei, 
cu 6,5 puncte, din 3 întîlniri, 
urmată de Bulgaria 3,5 puncte 
(1) — 3 întîlniri, România 3 
puncte, Iugoslavia 2,5 puncte, 
din cîte două meciuri susținute.

— Nicolau 
Polihronia-
— Pogore-
— Polonia 
Gheorghie-



Lucrările

înregis- 
evoluții

de neste hotare
Aspirațiile la dezvoltare PREȘEDINTELE SADAT

R.D. VIETNAM : La Hanoi te lucrează intens la reconstrucția clădirilor avariate în timpul războiului.

Ultimii prizonieri 
americani

an fost predați
Reprezentanții R. D. Vietnam 

au încheiat, joi, predarea către 
reprezentanții Statelor Unite a 
prizonierilor de război ameri
cani. militari și civili. Ultimul 
grup de prizonieri americani 
predat pe aeroportul din Hanoi 
reprezentanților S.U.A. a fost 
alcătuit din 67 de persoane. In 
aceeași zi, grupul a sosit, pe 
calea aerului, la baza americană 
Clark, din Filipine.

încheierea retragerii 
forțelor militare ale 
S.U.A. din Vietnamul 
de sud.

Surse militare oficiale ame
ricane au anunțat că joi a fost 
încheiată retragerea forțelor 
militare ale S.U.A. din Vietna
mul de sud. S-a precizat, tot
odată, că în Vietnamul de sud 
au mai rămas 825 de militari ai 
S.U.A., care fuseseră afectați pe 
lingă delegația americană în Co
misia militară mixtă cvadripar- 
tită. 159 de soldați ai infante
riei marine, însărcinați cu paza 
Ambasadei americane din Sai- 
gon și 50 de ofițeri ai corpului 
de atașați militari ai ambasa
dei americane.

Lupte in apropiere

două bata- 
lonnoliste 

satul Tra-

După ce au silit 
lioane ale trupelor 
să se retragă din 
peang Thnot, situat la 16 kilo
metri de Pnom Penh. detașa
mentele forțelor patriotice cam
bodgiene au intensificat presiu
nea exercitată in ultimele zile 
asupra pozițiilor inamice din 
imediata apropiere a capitalei, 
cfectuînd, miercuri, un puternic 
bombardament cu rachete și 
proiectile de artilerie asupra 
localității Phnom Baseth, situa 
tă la 14 kilometri de Pnom 
Penh.

Alte acțiuni ofensive ale pa 
trioțiloi khmeri aj fost desfă 
șurate, în aceeași zi, în zona 
șoselei nr. 1, în ciuda încercă 
rilor aviației americane de a 
proteja pozițiile lonnoliste. In-

frîngind rezistența inamicului, 
patrioții au dobîndit controlul 
asupra unei porțiuni de 27 de 
kilometri din această impor
tantă arteră rutieră, care asi 
gură legătura dintre Pnom Penh 
și centrul strategic Neak Luong. 
de pe malul Fluviului Mekong. 
Potrivit relatărilor agenției U- 
nited Press Internațional, situa
ția forțelor lonnoliste din Neak 
Luong a devenit deosebit 
critică.

de

• Compania sovietică de 
transporturi aeriene „Aeroflot“ 
a hotărît să deschidă, anul aces
ta, o linie regulată pe ruta 
Frankfurt pe Main—Tokio prin 
Siberia, anunță agenția T.A.S.S. 
Pe aceeași linie vor circula și 
avioane ale companiei „Lufthan
sa“ din R.F.G.

conferinței 
Comitetului

pentru dezarmare
In cadrul lucrărilor con

ferinței Comitetului pentru 
dezarmare a luat cuvîntul 
reprezentantul Iugoslaviei, 
Mirceta Cvoroici. El a făcut 
observația că deși în viața 
internațională se 
trează o serie de 
pozitive, negocierile de de
zarmare și, îndeosebi lucră
rile Comitetului de la Ge
neva, nu realizează pro
grese.

Referindu-se la activitatea 
Comitetului, reprezentantul 
Iugoslaviei a evocat, în a- 
cest sens, poziția exprimată 
in discursul său de șeful 
delegației române, Constan
tin Ene care a remarcat că 
un organism de negocieri 
multilaterale în domeniul 
dezarmării nu poate func
ționa în mod eficace decit 
prin luarea în considerație 
a punctelor de vedere expri
mate de toți membrii săi, cu 
participarea tuturor, în con
formitate cu interesele tu
turor popoarelor lumii.

Intervenția șefului delega
ției Uniunii Sovietice, Alexei 
Ro.șcin, a fost consacrată 
problemei eliminării perico
lului de război nuclear din 
viața omenirii. Vorbitorul a 
apreciat că tratativele pri
vind încetarea experiențelor 
cu arma nucleară se pot 
desfășura în Comitetul de 
Ia Geneva adăugind că un 
acord în acest domeniu poa
te deveni efectiv numai în 
condițiile în care la acord 
vor lua parte toate statele 
posesoare de arme nucleare.

economică accelerată
ale statelor latino-americane

Dezbaterile din cadrul C.E.P.A.L
de țări membre ale Comisiei Eco-Reprezentanții celor 29 

nomice a O.N.U. pentru America Latină — C.E.P.A.L. — au 
incheiat dezbaterile generale, trecind la examinarea rapoar
telor și a proiectelor de rezoluție, in vederea redactării 
unei declarații finale asupra dezvoltării economice a con
tinentului latino-american.

In cursul dezbaterilor gene
rale, participanții au subliniat 
necesitatea accelerării procesu
lui de 
statelor 
același 
faptul 
trebuie 
progresul social 
de pe acest continent.

Reprezentanții statelor latino
americane au cerut, totodată, o 
participare activă la negocieri
le internaționale în materie de 
comerț și finanțe, pentru ca 
țările în curs de dezvoltare să 
nu mai fie, în continuare, afec
tate de crizele economice și fi
nanciare apărute în statele in
dustrializate. In legătură cu a- 
ceasta, a fost subliniată nece
sitatea „consolidării relațiilor 
dintre țările Americii Latine, a 
solidarității și a 
nentale“.

dezvoltare economică a 
din America Latină. In 
timp, a fost evidențiat 
că progresul economic 

să fie însoțit și de 
al popoarelor

no-americană asupra petrolului, 
care se va desfășura, între 2 și 
6 aprilie, în capitala ecuadoriana.

Pe ordinea de zi a apropiatei 
întUniri de la Quito au fost în
scrise ca principale puncte de 
dezbatere întocmirea unui stu
diu amănunțit al inventarului re
surselor energetice de care dis
pun țările din zonă, precum și 
examinarea aspectelor ridicate de 
promovarea unei politici de con
servare și utilizare rațională a 
energiei. Totodată, va fi prezen
tată spre aprobarea delegațiilor 
participante propunerea de trans
formare a acestui tip de reu
niuni consultative ale miniștrilor 
în organisme cu caracter perma
nent.

unității conti-

18 din cele 29 
pante la lucrările 
Sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru America

de țări partici- 
celei de-a 15-a 

Economice 
i Latină 

(C.E.P.A.L.) — printre care Tri- 
nidad Tobago, Jamaica, Peru, 
Bolivia, Brazilia, Columbia, Cos
ta Bica, Panama, Uruguay 
Venezuela — și-au anunțat 
zența la viitoarea reuniune

• La New York, a avut 
loc, cu participarea Comi
siei sovietice de achiziții, 
semnarea a două contracte 
de amploare, privind livrarea 
de către compania america
nă „Swindcll-Dresnler“ a 
unor utilaje pentru topitorii 
și a unor cuptoare termice 
pentru uzina sovietică de au
tovehicule de pe Kama — 
informează agenția T.A.S.S.

de la Helsinki
Potrivit hotărîrii reuniunii 

plenare, grupul de lucru for
mat din reprezentanții tutu
ror statelor participante la 
Consultările multilaterale de 
la Helsinki, a avut loc, joi, 
două ședințe consecutive. 
Lucrările grupului au fost 
prezidate, potrivit principiu
lui rotației, de reprezentan
tul.Greciei.

In cursul dimineții, au fost 
reluate discuțiile asupra 
conținutului capitolului al 
doilea al ordinii de zi a vii
toarei Conferințe general- 
europene, respectiv dezvolta
rea cooperării economice, 
tehnico-științifice și in do
meniul protejării și amelio
rării mediului înconjurător.

în ședința de după-amiază, 
grupul de lucru a început e- 
xaminarea problematicii ca
pitolului, al treilea al ordinii 
de zi — cooperarea culturală.

A FOST PROCLAMAT
GUVERNATOR

MILITAR GENERAL
Printr-un decret republican, 

publicat miercuri seara în ca
pitala R. A. Egipt, președin
tele Anwar Sadat a fost pro
clamat guvernator militar ge
neral al țării — informează 
agenția M.E.N. După cum s-a 
informat, Anwar Sadat deține 
în prezent și funcția de pre
mier în noul guvern.

Pe de altă parte, decretul îl 
numește guvernator militar 
adjunct pe Mamduh Salem, 
vicepremier și ministru de in
terne.

Se menționează că decretul 
a fost elaborat în baza legii 
din 1967 cu privire la procla
marea stării de urgență.

Situația din Ulster in
dezbaterea Camerei Comunelor

Premierul britanic Edward Heath a cerut celor două co
munități — i, 
să accepte documentul publicat de guvern, la 20 martie, re
feritor la

protestantă și catolică — din Irlanda de Nord

viitorul

la 28

Comandamentul a- 
merican de la Saigon 
și-a încetat existența

• Comandamentul ameri
can din Saigon și-a încetat, 
joi, în mod oficia}, existen
ta, iar generalul Frederick 
Weyand, ultimul comandant 
suprem al forțelor armate 
ale Statelor Unite din Viet
namul de sud. a părăsit, in 
aceeași zi, Saigonul. Totoda
tă. în cursul zilei de joi a 
continuat retragerea militari
lor americani din Vietnamul 
de sud, conform acordurilor 
existente.

Poluarea

amwumiE ue u
Intr-o declarație făcută presei la Vientiane, Soth Phetrasy, 

purtător de cuvînt al Frontului Patriotic Laoțian, a relevat — 
după cum relatează agenția REUTER — că reprezentanții 
F.P.L. și cei ai guvernului de la Vientiane au convenit să ac
celereze negocierile în vederea alcătuirii unui guvern de coa
liție, în conformitate cu prevederile acordului asupra restabi
lirii păcii în Laos. E] a arătat, totodată, că cele două părți 
au convenit, de asemenea, să grăbească negocierile privind a- 
plicarea acordului de pace, în special în problema alcătuirii u- 
nui Consiliu politic național. Progrese au fost realizate și în 
cursul discuțiilor privind subcomisiile politice și militare me
nite să contribuie la aplicarea acordului de pace — a arătat 
reprezentantul Frontului Patriotic Laoțian.

în zonele eliberate
din Laos

Anul trecut, po
pulația din zonele 
eliberate ale Lao- 
sului a obținut re
marcabile succese 
în dezvoltarea rețe
lei de căi rutiere. 
Prin efortul unui 
mare număr de lo
cuitori, în cursul a- 
nului 1972 au fost 
construite sau re
parate, in regiuni
le aflate sub con
trolul forțelor pa
triotice, cîteva mii 
de kilometri de șo
sele sau drumuri 
de importanță lo
cală, precum și cî
teva sute de po
duri de diferite di
mensiuni. Au fost 
realizate, de ase
menea, în funcție 
de necesități, nu
meroase căi de ac-

ces și de legătură 
de gabarit redus 
deosebit de utile 
pentru dezvoltarea 
comunicațiilor în
tre cătunele, comu
nele și orășelele a- 
numitor zone.

Numai in provin
cia Luong Prabang 
au fost construite, 
anul trecut, porțiuni 
de șosele și dru
muri totaiizind 700 
de kilometri, alți 
500 de kilometri de 
căi rutiere consti
tuind,
provincie, 
acțiunilor de refa
cere. In alte două' 
provincii - Cam- 
mon și Luang Nam 
Tha - planul de 
construcții și repa
rații în domeniul 
căilor de comuni-

în aceeași 
obiectul

cație a fost depă
șit cu 11 la sută.

O altă măsură 
întreprinsă în zo
nele eliberate din 
Laos, în vederea a- 
sigurării desfășură
rii în bune condiții 
a transporturilor, a 
constat în draga
rea unui mare nu
măr de rîufi și de 
canale navigabile. 
In felul acesta, da
torită întregului an
samblu de acțiuni 
desfășurate in sco
pul asigurării de 
mijloace pentru 
buna aprovizionare 
a populației, pla
nul de transporturi 
pe anul 1972 a pu
tut fi depășit, în re
giunile controlate 
de forțele patrioti
ce, cu aproximativ 
31 la sută.

constituțio nai al provinciei.
rilor Irlandei de Nord „să re
flecteze nu la luptele trecute, 
care au dezbinat cele două co
munități, ci la interesele co
mune care, acum, îi pot tuni“.

* ■
Guvernul britanic a cerut 

Camerei Comunelor, care dez
bate prevederile „Cărții Albe“ 
privind Irlanda de Nord, să 
aprobe prelungirea guvernării 
directe a acestei provincii cu 
încă un an. Prezentînd cere
rea, Davis Howell, ministru 
de stat pentru Irlanda de 
Nord, a subliniat că expirarea 
actualului mandat al guver
nului, la sfîrșitul lunii mar
tie, fără prelungirea solicitată, 
ar implica revenirea, în mod 
automat, în vigoare a Legii 
din 1920 asupra Ulsterului, 
ceea ce ar duce la restaura
rea guvernului și parlamentu
lui local din provincie.

★
Timp de două zile, miercuri 

și joi, Camera Comunelor și 
Camera Lorzilor au discutat 
propunerile cuprinse ir. „Cartea 
Albă“ asupra viitorului consti
tuțional al Irlandei de Nord, 
dată publicității de guvernul 
britanic la 20 martie. Dezbate
rile au evidențiat faptul că, în 
rîndurile deputaților, se mani
festă opinii favorabile față de 
acest document. „Propunerile 
cuprinse în Cartea Albă, a sub
liniat în intervenția sa primul 
ministru, Edward Heath, oferă 
populației nord-irlandeze șansa 
realizării unui viitor mai pașnic 
și mai prosper“.

Camera Comunelor a dezbă
tut, de asemenea, proiectul pri
vind prelungirea administrării 
directe a Irlandei de Nord de 
către guvernul britanic cu încă 
12 luni. După cum a declarat 
secretarul de stat per.tru Ir
landa de Nord, William Whi- 
telaw, in următoarele luni, gu
vernul va introduce în parla
ment legislația privind organi
zarea alegerilor pentru noul 
Parlament nord-irlandez.

martie,Deschizind, 
prima ședință din Camera 
Comunelor consacrată dezba
terilor pe marginea „Cărții 
Albe“ asupra Ulsterului, care 
vor examina, detaliat, propu
nerile guvernului, premierul 
Heath a cerut tuturor locuito-

suferințele Rhinului
protejată • „Maladia

și terapeutică
de substanțe contaminante răspîndite anual 

în atmosferă în S. U. A. •• Broasca trebuie
• 200 milioane tone

Minamata" și...

Oamenii n-au decît un pâmînt pe care în
cearcă să-l apere împotriva consecințelor de
zastruoase ale poluării cu deșeuri, reziduuri și 
gaze de tot felul. Menținerea echilibrului eco
logic în epoca dezvoltării fără precedent a teh
nologiei a ajuns o preocupare de importanță 
vitală. Măsurile întreprinse pînă în prezent sînt 
salutare dar încă insuficiente în raport cu rit
mul rapid de poluare a globului.

națională, această cantitate, care 
scapă oricărui control, ajunge 
la 500 000 țone pe zi. Pe de altă 
parte, cimitirele de mașini acu
mulează între 7—15 milioane 
tone de metal abandonat, dar 
numai 15 la sută din întreaga 
cantitate este compresată.

O
bservații, 
și statistici 
mite pe 
meridiane arată că 
lupta împotriva po
luării abia a in- 

ea se anunță grea și 
reclamă conjugarea e- 
pentru prevenirea u- 

grave

proiecte 
întoc- 

diferite

care, după aprecierile Organiza
ției Mondiale a Sănătății, s-a 
dublat în cursul ultimei gene
rații, antrenînd accidente, nea
tenție. ineficientă etc.

ceput, eă 
de aceea 
forturilor 
nor consecințe negative 
pentru mediul natural și uman. 
Cîteva referințe precise pot o- 
feri 
care

o imagine a stadiului in 
ne găsim la ora actuală.

Solul, oceanele și chiar a- 
subterane înregistrează unpele ........

grad de radioactivitate superior 
celui normal. Din cele 1.5 tone 
de D.D.T. care au fost produse 
pină în prezent, oamenii de ști
ință apreciază că două treimi 
sînt încă active pe sol și în apă. 
D.D.T. poate rămîne cinci ani 
în sol și trei ani și jumătate în 
atmosferă înainte de a se altera. 
Unele dintre aceste substanțe ca 
detergenții cu fosfați sint, în 
general, benigni, dar în apă ei 
stimulează procesul de eutrofi- 
cație care tinde să transforme 
apele în mlaștini. Jet-urile și 
avioanele cu reacție au provo
cat extinderea cu 10 Ia sută a 
norilor cirus (la o înălțime de 
8 000—10 000 metri) deasupra At
lanticului de Nord. Domeniu] în 
care s-au întreprins cele mai 
puține măsuri este zgomotul,

• în 
blema 
rașele 
cupă 8 
rii și unde 
4 000 de locuitori pe mila pătra
tă. Doar I la sută din această 
suprafață este conservată in 
oarcuri naționale. Ca urmare, 
80 de specii de animale au pie
rit, iar alte 78 sînt pe cale de 
dispariție. Statistici oficiale fe
derale indică 200 milioane tone 
de substanțe contaminante răs- 
pindite in atmosferă in fiecare 
an, in perspectiva de a crește-cu 
58 milioane tone la fiecare cinci 
ani. Mașinile sînt blamate de
oarece monoxidul de carbon pe 
care-1 produc contribuie cu 50 
de procente Ia poluarea atmo
sferei. Periodic, infuzia de gaze 
și funingine suprasaturează at
mosfera și produce „crizele 
smog“, așa cum s-a întîmnlat 
localitatea Donora cînd 20 
persoane au murit. Pe cap 
locuitor, în S.U.A., cantitatea 
reziduuri poluante este de 5 kg. 
pe zi, dintre care doar 2,75 kg. 
sînt colectate, restul. prezen- 
tindu-se în diferite forme, se 
împrăștie în natură. La scară

S.U.A., de exemplu, pro- 
poluării este acută in o- 
supraaglomerate care o- 
la sută din suprafața ță- 

locuiesc in medie

• In Marea Britanie dispari
ția faunei și florei este o ade
vărată dramă. Recent, ecologii 
au inclus pe lista animalelor 
rare care trebuie protejate... 
broasca. Lacurile din țară unde 
ea se mai poate găsi sînt foarte 
rare. Mai în glumă, mai în se
rios, se povestește că un polițist 
a întrerupt circulația, odată, 
pentru a lăsa o broască să trea
că drumul, iar Ia un sondaj în
treprins în mai multe școli bri
tanice, în rîndul copiilor între 
11 și 17 ani, nici unul nu văzuse 
vreodată specia respectivă.

Avertisment : oceane poluate (din „International Herald Tribune").
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Pavilionul României 
distins cu medalia 

de aur
Pavilionul României a fost 

distins, in cadrul celei de-a 
șasea ediții a Tîrgului in
ternațional de la Cairo, cu 
medalia de aur. Distincția a 
fost înmînată de Farouk el 
Bakary, președintele Orga
nismului general egiptean 
pentru expoziții și tîrguri 
internaționale.

Mulțumind pentru distin
cția primită, ing. Luca Va- 
sile, director al pavilionu
lui țării noastre la Tîrgul 
internațional de la Cairo, a 
relevat că Ia actuala ediție 
pavilionul țării noastre a 
fost vizitat de peste jumă
tate de milion de persoane 
între care numeroși specia
liști și oameni de afaceri.

Tekin Ariburun, preșe
dinte ad-interim al Re

publicii Turcia
• Președintele Senatului turc, 

Tekin Ariburun, a preluat, joi, 
funcția de președinte ad-inte
rim al Republicii Turcia. In a- 
ceeași zi, fostul președinte, Cev- 
det Sunay, al cărui mandat a 
expirat, a depus jurămintul in 
calitate de senator.

Un grup format din aproape 
200 de deputați ai Partidului 
Dreptății a elaborat o moțiune, 
în care se propune organizarea 
alegerilor generale la începutul 
lunii iunie, în loc de 14 octom
brie, așa cum fusese stabilit an
terior. Alegerile anticipate, se 
afirmă in moțiunea menționa
tă, ar permite desemnarea pre
ședintelui țării de către Aduna
rea Națională nou aleasă.

• Joi, s-au deschis, la Ha
noi, lucrările sesiunii speciale

consacrate Vietnamului, a Bi
roului Federației Sindicale 
Mondiale. Au fost prezenți En- 
rique Pastorino, președintele 
F.S.M., Pierre Gensous, secre
tarul general al F.S.M., mem
bri ai Biroului Federației și ai 
delegațiilor participante. Din 
România, la lucrări participă o 
delegație sindicală, condusă de 
Gheorghe Petrescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Central al 
U.G.S.R.

• Președintele Comisiei pen
tru problemele externe a Sena
tului S.U.A., William Fulbright, 
a declarat că, o dată cu retra
gerea trupelor americane din 
Vietnam, nu mai este posibilă 
nici o justificare pentru conti
nuarea bombardamentelor avia
ției americane în Cambodgia. 
El și-a exprimat neliniștea pen
tru continuarea raidurilor a- 
vioanelor americane și impli
carea Statelor Unite în războiul 
din Cambodgia.

de 
in 
de 
de 
de

• Minamata este un oraș în 
sud-vestul Japoniei. Ani de-a 
rîndul apele de coastă au fost 
poluate de reziduuri industriale 
bazate pe mercur. Neavertizată 
împotriva efectelor intoxicării, 
populația a consumat pește și a 
acumulat cantități mari de 
mercur. Urmarea? S-au născut 
copii cu membre deformate și 
cu un sistem nervos alterat. 67 
de persoane au decedat. 397 au 
defecte comune cu copiii — vic
time ale thalidomidei, 138 au 
primit despăgubiri de la com
pania de îngrășăminte chimice 
„Chisso Corporation“, dar a- 
ceasta abia după 17 ani de ac
țiuni judiciare. Numărul celor 
afectați de ceea ce se numește 
acum „maladia Minamata“ (in
toxicație cu mercur) sînt mult 
mai mulți. după unele aprecieri, 
ajungind la 10 000.

• „De ce este Rhinu] 
murdar — se 
ZEIT“. Acum 20 de ani se pu
tea vedea pină la o adincime 
de 3 metri, se vindeau pești pe

întreba

piață. Acum nu se apropie ni
meni de el din cauza petrolului 
de la suprafață“. întrebarea a 
condus la o anchetă ale cărei 
rezultate le consemnăm aici. 
Cantitatea de pește pescuită a 
scăzut vertiginos cu fiecare de
cadă a secolului nostru, ca in 
prezent, unele specii să dispară 
complet. Terapia „apei bolnave“ 
a Rhinului este dificil de efec
tuat în condițiile în care 20 000 
tone săruri minerale și 37 000 
tone resturi organice sînt văr
sate zilnic în fluviu. „Dușmanii“ 
Rhinului sînt combinatele chi
mice, uzinele metalurgice, fa
bricile de coloranți și textile ale 
căror reziduuri au făcut din flu
viu un „cărăuș“. (în ultimii 12 
ani cantitatea de amoniac, de 
exemplu, s-a mărit de 77 de ori, 
depășind „punctul mortal“). Re
ziduurile ridică temperatura a- 
pei pină la 25 de grade îneît ea 
ar trebui în prealabil răcită 
pentru a spera în dezvoltarea 
culturilor piscicole.

Și totuși 90 la sută din deșeu- 
rile industriale sînt recuperabi
le ; ambalajele de hirtie și car
ton reprezintă 40 la sută și 70 
la sută din volumul deșeurilor 
menajere care odată recuperate 
ar putea constitui materia pri-

mă pentru pasta de hîrtie. Dacă 
lina, de exemplu, ș-ar spăla în 
circuit industrial închis, polua
rea apelor regionale s-ar dimi
nua cu 70—80 la sută. Punerea 
la punct a unor procedee de fa
bricație ncpoluante, fără dimi
nuarea profiturilor și creșterea 
prețului de cost al produselor, 
este un vis pretențios a cărui 
realizare parțială nu satisface 
încă speranțele intr-o comba
tere eficientă a poluării. Con
ferințe, convenții și negocieri se 
succed din ce în ce mai rapid 
pe această temă. După cea de la 
Stockholni, conferința privitoare 
la poluarea oceanelor încheiată 
recent a stabilit citeva princi
pii pentru asigurarea „curățe
niei“ oceanelor și sănătății fau
nei marine. Pe baza lor se în
cearcă interzicerea revărsării 
reziduurilor industriale în flu
vii, mări 
ierbicide, 
detergenți, 
cadmium, 
lor). Acești poluanți au fost tre- 
cuți pe o listă neagră, iar alții 
ca : arsenic, plumb, crom, vor 
putea fi vărsați în ape numai în 
anumite condiții. Este doar un 
început...

și oceane (pesticide, 
fungicide, defoliante, 

materii radioactive, 
mercur și compușii

DOINA TOPOR

Proiecte privind lupta 
contra stupefiatelor 
în S.U.A.

Președintele Richard Nixon 
a prezentat, miercuri, într-un 
mesaj adresat Congresului, 
un nou plan de reorganizare 
a serviciilor americane însăr
cinate cu lupta împotriva 
stupefiantelor, care prevede 
plasarea acestor organisme 
sub un comandament unifi
cat in cadrul Ministerului 
Justiției.

Proiectul propune înfiin
țarea unei „administrații 
pentru lupta împotriva stu
pefiantelor“, care să reuneas
că birourile și agențiile exis
tente in prezent. Se preci
zează că, după cum s-a veri
ficat în practică, dirijarea de 
către mai multe ministere 
ridică probleme de coordo
nare greu de conciliat cu o 
acțiune rapidă.

FINLANDA : La Oravainen, pe epasta de vest a Finlandei, se (ac 
cercetări subacvatice, la adîncimi de peste 300 de metri pentru

găsirea unor zàcàminte de nichel.

Noul Congres al 
Republicii San Marino

• Marele Consiliu General
(parlamentul) al Republicii San 
Marino a format noul Congres 
(guvern) al țării, în alcătuirea 
căruia au intrat reprezentanți ai 
partidelor democrat-creștin și 
socialist, precum și ai Mișcării 
pentru apărarea libertăților fun
damentale. In acest fel, s-a pus 
capăt crizei guvernamentale de
clanșate în luna ianuarie a.c., 
după o îndelungată perioadă în 
care Republica San Marino a 
fost condusă de un bloc guver
namental format din democrat- 
creștini și social-democrați in
dependenți. ,

Declarația 
președintelui 

Luis Echeverria
• înainte de a pleca în tur

neul ce programează vizite în

șase țări din America, Europa și 
Asia, președintele Mexicului, 
Luis Echeverria a declarat : „In 
cadrul convorbirilor pe care le 
voi susține in compania șefilor 
de stat, voi aborda cu predilec
ție importanța pe care o pre
zintă pentru umanitate eradica
rea mentalității colonialiste în 
lume". El a relevat, totodată, 
creșterea rolului țărilor în curs

de dezvoltare în contextul acțiu
nilor îndreptate spre salvgarda
rea păcii și securității interna
ționale.

După cum s-a anunțat ante'- 
rior, președintele mexican va 
vizita, în intervalul de timp 29 
martie—26 aprilie, Canada, Ma
rea Britanie, Belgia, Franța, U- 
niunea Sovietică și Republica 
Populară Chineză.

Prețul avionului „Concorde“
Jean Franchi, pilot de încercare al companiei „Aerospațiale“, 

constructoare — împreună cu firma engleză BAC — a avio
nului „Concorde“, a declarat că aparatul posedă raza de ac
țiune și capacitatea operațională necesare pentru a fi viabil. 
Franchi a afirmat că, în mod cert, cele două companii de 
aviație civilă care și-au transformat opțiunile în comenzi ferme 
— Air France și BOAC — vor începe serviciul supersonic dea
supra Atlanticului în 1975. Astfel, s-ar putea ca și celelalte 
companii să se decidă să achiziționeze, la rîndul lor, aparatul.

Prețul avionului — fără piese de schimb — este de 37 mi
lioane dolari. Punerea lui în exploatare sporește însă acest 
preț, din cauza costului serviciilor auxiliare, cu 8—10 milioane 
dolari.
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