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MAREA FORȚA
A IDEILOR LENINISMULUI
Oamenii muncii din întreaga 

lume aniversează astăzi împlinirea 
a 96 de ani de la nașterea lui Vla
dimir Ilici Lenin.

Lenin și-a dăruit întreaga sa 
viață, energie și putere de creație 
cauzei eliberării clasei muncitoare 
și a tuturor celor ce muncesc de 
orice exploatare și asuprire, cau
zei socialismului și comunismului. 
Prin învățătura lui Lenin — dez
voltare creatoare a marxismului — 
proletariatul internațional, popoa
rele au dobîndit un puternic in
strument de cunoaștere și trans
formare revoluționară a lumii. De 
numele lui Lenin sînt legate crea
rea primului partid de tip nou al 
clasei muncitoare, organizarea și 
victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, făurirea statului 
sovietic.

Sub conducerea Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice, 
patria lui Lenin s-a transformat 
într-o mare putere a lumii con
temporane, stat socialist cu un 
uriaș potențial economic. Con
gresul al XXIII-lea al P.C.U.S, 
stabilind directivele noului plan 
cincinal, a deschis noi perspective 
pentru înaintarea Uniunii Sovie
tice pe drumul comunismului. 
Forța și vitalitatea învățăturii lui 
Lenin își găsesc o strălucită ex
presie în zilele noastre în sistemul 
mondial socialist, în victoria defi
nitivă a socialismului în țări cu- 
prinzînd mai bine de un sfert din 
suprafața globului și o treime din 
omenire. Succesele Uniunii Sovie
tice, ale tuturor țărilor socialiste 
în clădirea edificiului noii socie
tăți, in dezvoltarea economiei 
și culturii, în domeniul tehnico-ști- 
ințific și ridicarea nivelului de trai 
al poporului întăresc continuu for
ța sistemului mondial socialist și 
influența socialismului în lume, 
constituie un factor mobilizator în 
lupta oamenilor muncii din țările 
capitaliste pentru transformarea 
revoluționară a societății.

Prin lupta desfășurată de po
porul nostru în frunte cu clasa 
muncitoare, sub conducerea Parti
dului Comunist Român, ideile mar- 
xism-leninismului au triumfat și 
în patria noastră. Roadele lor se 
materializează în realitatea însufle- 
țitoare a României socialiste, în 

ictoria deplină a socialismului, în 
narile succese obținute pe toate 
planurile progresului, în înflorirea 
economiei și culturii, în crearea u- 
nei civilizații socialiste tot mai ri
dicate ; devenit singurul și adevă
ratul stăpîn al propriului destin, al 
tuturor bogățiilor țării, poporul ro
mân își făurește o viață din ce în 
ce mai îmbelșugată.

Aceste izbînzi reflectă juste
țea și eficiența politicii Parti
dului Comunist Român, conducăto
rul încercat al poporului în opera 
de construire a socialismului. Clasa 
noastră muncitoare, întregul popor 
se mîndresc cu partidul comunist, 
care de-a lungul celor 45 de ani 
de existență s-a călit în focul unor 
aspre bătălii de clasă, și-a dovedit 
capacitatea de a le călăuzi cu mînă 
sigură spre împlinirea năzuințelor 
istorice cele mai fierbinți. Aceasta 
se datorește faptului că politica 
partidului își are ca izvor al jus
teței sale cunoașterea aprofundată, 
trainică, a realităților, studierea 
particularităților istorice și a con
dițiilor concrete ale țării. Inspirîn- 
du-se din realitate, avînd continuu 
în vedere mersul înainte al țării, 
partidul a stabilit obiectivele con
crete ale fiecărei etape, căile de 
rezolvare a problemelor construc
ției socialiste, pe baza indus
trializării socialiste — baza dez
voltării întregii economii, a ridi
cării nivelului de trai al poporu
lui — cooperativizării agricultu
rii și înfăptuirii revoluției cul
turale. In prezent, partidul în
drumă eforturile creatoare ale în
tregului popor spre înfăptuirea 
mărețului program de înflorire 
multilaterală a patriei elaborat de 
cel de-al IX-lea Congres. Deși de 
la Congres a trecut un timp scurt, 
rezultatele obținute prin mun
ca entuziastă desfășurată de în
tregul popor evidențiază carac
terul realist al obiectivelor sta-

bilite, în concordanță cu necesită
țile vitale ale progresului multila
teral al țării, cu cerințele desăvîr- 
șirii societății socialiste în țara 
noastră.

Justețea ideilor lui Lenin cu pri
vire la evoluția istorică este ilu
strată de întreaga dezvoltare a lu
mii contemporane — de amploarea 
luptei oamenilor muncii din țările 
capitaliste împotriva exploatării, 
pentru revendicări economice și 
politice, de dezvoltarea largă a 
mișcărilor de masă antiimperialis- 
te pentru democrație, pace și 
progres social, de puternica ma
nifestare pe scena istoriei a miș
cării de eliberare națională a po
poarelor — forță revoluționară sub 
ale cărei lovituri se prăbușește pu
tredul sistem colonial.

în primele rînduri ale luptei ma
selor muncitoare pentru apărarea 
intereselor lor vitale pășesc parti
dele comuniste și muncitorești, care 
cuprind în prezent circa 50 de mili
oane de membri. Ele au acumulat 
o vastă experiență politico-organi- 
zatorică, s-au maturizat din punct 
de vedere ideologic, exercitînd o 
influență sporită asupra .vieții 
politice din țările lor.

în condițiile actuale, cînd gran
diosul proces de transformare revo
luționară a lumii se află în plină 
desfășurare, chezășia cuceririi de 
noi victorii .în lupta popoarelor 
pentru democrație, progres social, 
pace și socialism stă în unitatea 
țărilor socialiste, coeziunea parti
delor comuniste și muncitorești. O 
condiție esențială în această pri
vință este aplicarea consecventă a 
normelor de bază ale relațiilor din
tre partidele frățești, promovarea 
principiilor egalității, independenței 
fiecărui partid, neamestecului în 
treburile interne, respectul reci
proc. Interesele fundamentale co
mune, țelurile comune ale luptei 
împotriva imperialismului, pentru 
eliberarea națională și socială a 
popoarelor, ideologia marxist-leni- 
nistă constituie baza trainică a 
unității partidelor comuniste, sub 
steagul internaționalismului pro
letar.

Desfășurarea vieții internațio
nale arată că în încercările de a se 
opune procesului de transformare
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în cea de-a patra zi a vizitei în 
țara noastră, președintele Iosip 
Broz Tito și soția sa au fost oaspe
ții orașelor Brașov și Ploiești.

Programul vizitei a început di
mineața, cînd tovarășul Iosip Broz 
Tito, împreună cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer și Emil 
Bodnaraș s-au îndreptat de la re
ședința destinată oaspeților la Ti
miș spre Brașov. Ei sînt însoțiți de 
persoane oficiale române și iu
goslave.

Siluetele marilor întreprinderi, 
conturate pe fundalul munților 
din preajma orașului, redau ima
ginea acestui puternic centru in
dustrial, aflat în plin avînt, ca 
urmare a înfăptuirii consecvente 
a politicii partidului și statului 
nostru de industrializare socia
listă.

Pe șoseaua străjuită de plopi, în 
dreptul Uzinelor „Steagul Roșu“, 
„Metrom", Fabricii de ciment 
„Temelia", întreprinderii de pre
fabricate, uzinei „Hidromecanica", 
mii și mii de brașoveni tineri și 
vîrstnici au ieșit în întîmpinare.

Din mașina deschisă, tova
rășii Iosip Broz Tito și Nicolae 
Ceaușescu răspund aclamațiilor.

în fața sediului comitetului re
gional de partid oaspeții sînt salu
tați de loan Voina, prim-secretar 
al Comitetului regional Brașov al 
P.C.R., loan Mărcuș, președinție 
comitetului executiv al sfatului 
popular regional, și de alți repre
zentanți ai 
partid și de 
obștești, a-i 
șovene.

în numele 
lui, primul secretar al comitetului 
regional de partid rostește un cu
vînt de bun sosit. Răspunde pre
ședintele Tito, care mulțumește 
pentru primirea deosebit de căl
duroasă și transmite salutul po
porului iugoslav.

Răsună ovații, urări pentru prie
tenia dintre cele două popoare.

Președintele cooperativei agri
cole din comuna Hărman, fruntașă 
pe regiune, Ion Gîrceag, primește 
pe oaspeți cu tradiționala pîine și 
sare, iar tinere fete, îmbrăcate în 
pitoreștile costume populare din 
Țara Bîrsei, cu ploști cu renumita 
țuică de Tîrnave.

Grupuri de pionieri oferă bu
chete de flori.

Coloana de mașini străbate apoi 
încet principalele artere ale ora
șului de la poalele Tîmpei. După 
ce parcurg bulevardul central, 
unde se înalță noul complex hote
lier „Carpati", automobilele ajung 
în vechiul oraș Brașov, în piața

dominată de fosta primărie — un 
istoric edificiu din veacul al 17- 
lea. De aici, oaspeții se îndreaptă 
spre Uzina de tractoare, situată în 
cel mai tînăr cartier al Brașovului 
contemporan, în care se înalță 
sute de blocuri elegante, cu fața
dele în culori pastelate, locuite 
de aproape 10 000 de cetățeni. Mii 
și mii de brașoveni, aflați de-a 
lungul traseului pe străzi, pe bal
coanele noilor blocuri, la ferestre, 
pe șantierele de construcții, acla
mă îndelung pe conducătorii celor 
două țări.

Producția de tractoare, una din 
principalele ramuri ale industriei 
noastre constructoare de mașini, 
constituie pe drept cuvînt un titlu 
de mîndrie al Brașovului. Puter
nica și moderna întreprindere, cu 
imensele sale hale din beton și 
sticlă, înzestrate cu echipament la 
nivelul tehnicii mondiale, pro
duce anual aproape 17 000 de trac
toare și deține de mulți ani steagul 
de întreprindere fruntașă pe ramu
ră. Harnicul colectiv primește în- 
tr-o atmosferă sărbătorească vizita 
tovarășilor Iosip Broz Tito, Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
și persoane oficiale.

La intrarea în uzină, împodobită 
cu drapelele de stat ale celor două 
țări, pe pancarte sînt scrise cuvin
te de salut în cinstea prieteniei ro- 
mâno-iugoslave.

Oaspeții sînt întîmpinați de Mi
hai Marinescu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de colec
tivul de conducere al uzinei, de 
numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni. In aplauzele și uralele 
celor prezenți, un grup de tineri 
le oferă flori.

După ce rostește un cuvînt de 
salut, Emil Oniga, directorul gene
ral al uzinei, prezintă un scurt is
toric al întreprinderii care anul a- 
cesta împlinește două decenii de 
la începerea fabricației primului 
tractor românesc. în acest răstimp,

colectivul uzinei a creat 17 tipuri 
de tractoare, care constituie un 
titlu de cinste al industriei româ
nești și al marii întreprinderi bra
șovene. Rodnica activitate a con
structorilor de tractoare, pusă în 
slujba înfăptuirii politicii partidu
lui, este un sprijin de nădejde 
pentru continua dezvoltare a agri
culturii noastre socialiste.

Directorul general a răspuns în
trebărilor puse cu privire la preo
cupările colectivului pentru diver
sificarea tipurilor de tractoare si 
la perspectivele de dezvoltare als 
uzinei.

Virgil DĂNCIULESCU 
Mircea IONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

Sosirea in Capitală
Președintele Iosip Broz Tito, 

împreună cu tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer și Emil Bodna- 
raș s-au reîntors joi seara în Ca
pitală, după călătoria făcută în 
țară. O dată cu tovarășii au sosit 
și persoanele oficiale iugoslave și

române, care i-au însoțit în călă
torie.

La sosire în Gara Băneasa erau 
de față membri și membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv și 
secretari ai C.C. al P.C.R., vicepre
ședinți ai Consiliului de Stat si ai 
Consiliului de Miniștri. (Agerpres)

organelor locale de 
stat, ai organizațiilor 
întreprinderilor bra-

locuitorilor Brașovu-

Jt

Adunarea solemnă
din Capitală

Joi după-amiază a avut 
Teatrul C.C.S. din Capitală 
rea solemnă organizată de i 
tul orășenesc București al P.C.R., 
cu prilejul celei de-a 96-a aniver
sări a nașterii lui V. I. Lenin.

Pe fundalul scenei se aflau por
tretul lui Lenin, așezat pe un steag 
purpuriu, și datele comemorative 
1870—1966.

în prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., președintele C.C.S., Ma
nea Mănescu, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ilie Murgulescu, membru al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Va
silichi, membru al C.C. al P.C.R., 
Suzana Gîdea, președinta Consiliu
lui Național al Femeilor, Petru 
Enache, prim-secretar al C.C. al 
U.T.C., A. V. Basov, ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București, Ion 
Savu, secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.C.R., acad. 
Zaharia Stancu, președintele Uniu
nii Scriitorilor, Simina Eliad, mun
citoare fruntașă la Fabrica de 
confecții și tricotaje București, și

; loc la 
aduna- 

Comite-
Ion Gheorghe, muncitor fruntaș la 
uzina „Vulcan".

La adunare au participat membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
de organizații obștești și instituții 
centrale, activiști de partid, vechi 
militanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, oameni ai mun
cii din întreprinderile și instituții
le bucureștene, oameni de știință și 
cultură, generali și ofițeri su
periori.

Erau prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diplo
matic.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Ion Savu, secretar al Co
mitetului orășenesc București al 
P.C.R.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Vasilichi, care a vorbit 
despre cea de-a 96-a aniversare a 
nașterii lui V. I. Lenin. (Textul cu- 
vîntării, în pag. a Il-a).

Expunerea a fost subliniată în 
repetate rînduri cu vii aplauze.

în încheierea adunării a fost pre
zentat un concert festiv.

(Agerpres)

La Uzina „Tractorul din Brașov

Problemele

Prof. dr. docent G. C. NICOLESCU

informării culturale
în ritmul trepidant al 

vieții moderne, cînd 
omului celui mai obiș- 

ocupațiile zilnice 
mai îngăduie decit 
citească gazeta și 
niciodată să par

curgă în întregime re
vistele săptămînale și 
lunare, unele din proble
mele informării culturale 
pot cunoaște impasuri, 
dacă nu știm să le pu
nem și să le rezolvăm 
într-un chip corespun-

zător stadiului pe care 
tehnica muncii intelec
tuale l-a atins pe plan 
mondial.

Cu atît mai mult tn- 
tr-o societate socialistă, 
ai cărei membri sînt oa
meni cu o conștiință ri
dicată, cu o dezvoltare 
armonioasă a spiritului.

MERSUL INSĂMINȚĂRII PORUMBULUI
După ploile căzute în întreaga țară, o dată cu zvîntarea 

terenurilor, lucrările agricole de primăvară au fost inten
sificate. Cea mai mare parte din tractoare și mașinile agri
cole lucrează acum la semănatul porumbului. In regiunea 
Gala|i, unde timpul și mașinile au fost folosite din plin, au 
fost însămînțate circa 70 la sută din terenurile prevăzute, 
în raionul Făurei această lucrare s-a terminal. Peste 60 la 
sută din terenurile destinate porumbului au fost însămîn- 
țate și în Dobrogea și mai mult de jumătate în regiunile 
Oltenia și București. în aceste regiuni multe unități agri
cole socialiste au terminat semănatul, mașinile lucrînd acum 
pe terenurile unităților învecinate.

In întreaga țară, după cum rezultă din datele Consiliu
lui Superior al Agriculturii, pînă la 20 aprilie, porumbul 
a fost însămînfat pe 35 la sută din terenurile prevăzute 
a fi cultivate în gospodăriile de stat și cooperativele agri
cole. De asemenea, sfecla de zahăr a fost însămînțată 
pe 80 la sută din terenurile prevăzute, floarea-soarelui 
pe 95 la sută, iar cartofii au fost plantați în proporție de 
35 la sută.

Continuă să fie rămase în urmă la semănatul sfeclei 
de zahăr regiunile Brașov, Mureș-Autonomă Maghiară șl 
Cluj. In aceste regiuni, ca și în regiunea Suceava, este 
înfîrzial și plantatul cartofilor. Au rămas 
floarea-soarelui suprafețe mai mari în 
și Crișana.

Timpul fiind înaintat, este necesar ca

de însăminjaf cu 
regiunile Banat

unifăfile agricole

(Agerpres)

cu aspirația de a-și îm
bogăți continuu mintea 
și sufletul, căutînd ade
vărul și frumosul, con
tactul cu cultura, nece
sitatea informării este un 
fenomen obișnuit. Dar 
în fața dezvoltării con
temporane a științelor, 
in condițiile de conti
nuă înfruntare a diver
selor tendințe din cul
tură și artă, omul obiș
nuit, dornic și obligat să 
cunoască tot mai multe 
lucruri despre lume, 
univers, tehnică, știință, 
artă etc., se poate simți 
la un moment dat dezar
mat, dezorientat, în pri
mejdie de a se rătăci, 
ca un călător prin locuri 
necunoscute, lipsit de 
un bun ghid.

ne închipuim un

inginer sau un tehni
cian, un medic sau un 
economist meigînd la 
teatru, la un concert sau 
la o expoziție, citind o 
revistă literar-artistică, o 
lucrare beletristică sau 
de critică. Să ne în
chipuim, de asemenea, 
un profesor de română 
sau de filozofie, un pic
tor sau un istoric, un 
biolog sau un geolog, 
încercind, cum este și 
firesc, să se informeze 
în linii cit de mari des
pre fenomenele forței 
atomice, despre tehnica 
rachetelor cosmice sau 
despre funcționarea cre- 
ierelor electronice.

Este ușor de bănuit că 
și unii și alții se vor aila 
în situații dificile dacă 
vor vrea să înțeleagă 
bine, intr-o perspectivă 
mai largă, fenomenul cu

(Continuare 
în pag. a IV-a)

TELEGRAMĂ

SITUAȚIA INSAMTNȚARII PORUMBULUI LA DATA DE 20 APRILIE a.c. 

Sub 
20%

să asigure măsuri eficiente pentru terminarea însămînțării 
porumbului. Peste 50% Intre 20-50%

Tovarășii Jânos Kâdâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., Istvan Dobi, președintele Consiliului Pre
zidențial al R. P. Ungare, și Gyula Kâllai, pre
ședintele guvernului revoluționar muncitoresc- 
țărănesc ungar, au trimis tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., Chivu 
Stoica, președintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, și Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, o telegramă 
prin care, în numele Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Socialist Ungar, al Consiliului 
Prezidențial al Republicii Populare Ungare, al gu
vernului, al poporului ungar, mulțumesc din toată 
inima pentru salutul și felicitările prietenești trans
mise cu prilejul celei de-a XXI-a aniversări a 
eliberării Ungariei. Ne exprimăm convingerea — 
se spune în telegramă — că relațiile dintre țările 
noastre se vor adînci și în viitor spre binele po
poarelor ungar și român și al cauzei socialismului.
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96 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN La Casa tehnică

Adunarea solemnă din Capitală Lucrările lui V. I. Lenin
cunosc o largă răspîndire
în fora noastră

din București

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Vasilichi
Aniversăm astăzi împlinirea a 

96 de ani de la nașterea lui 
Vladimir Ilici Lenin. Discipol cre
dincios și continuator strălucit al 
lui Marx și Engels, Lenin a desfă
șurat o prodigioasă și fecundă ac
tivitate teoretică, îmbogățind mar
xismul cu teze, aprecieri și con
cluzii corespunzătoare condițiilor 
istorice în care a trăit și și-a des
fășurat activitatea.

Unul din meritele nepieritoare 
ale lui Lcnin constă în faptul că, 
apărînd marxismul împotriva nu
meroșilor lui adversari fățiși sau 
deghizați, nu l-a considerat 
un moment drept o colecție 
scheme închistate, osificate.
— spunea el — nu privim deloc 
teoria lui Marx ca ceva finit și 
intangibil ; dimpotrivă, sîntem con
vinși că ea a pus numai piatra 
unghiulară a științei pe care socia
liștii trebuie s-o ducă mai departe 
în toate direcțiile dacă ei nu vor 
să rămînă în urma vieții".

După ce a subliniat contribuția 
considerabilă adusă de V. .1. Lenin 
la crearea Partidului revoluționar 
al clasei muncitoare din Rusia, la 
înfăptuirea Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie și făurirea pri - 
mului stat socialist din lume, vor
bitorul a spus Dînd viață ideilor 
leniniste, popoarele sovietice au 
dobîndit succese remarcabile în 
dezvoltarea industriei, a bazei 
tehnico-materiale a agriculturii, 
în ridicarea nivelului de trai ma
terial și spiritual al celor ce mun
cesc. Succesele Uniunii Sovietice 
constituie un aport de mare în
semnătate la întărirea forței siste
mului mondial socialist, la crește
rea influenței socialismului, a for
țelor progresului în lume. Directi
vele noului plan cincinal, adoptate 
la recentul Congres al P.C.U.S., 
stabilesc obiective însuflețitoare 
pentru înaintarea continuă a 
U.R.S.S. pe drumul comunismului, 
spre binele popoarelor sovietice, 
al cauzei socialismului și păcii.

Sub steagul atotbiruitor al 
marxism-leninismului, popoarele 
țărilor socialiste au repurtat vic
torii însemnate în edificarea noii 
orînduiri, în dezvoltarea economiei 
și culturii, în ridicarea nivelului 
de trai al celor ce muncesc. în 
contrast cu situația din lumea ca
pitalistă, caracterizată prin rapor
turi de dependență și inegalitate 
între state și națiuni, socialismul 
a creat condițiile statornicirii unui 
nou tip de relații internaționale. 
Realizările fiecărei țări socialiste, 
dezvoltarea relațiilor dintre ele pe 
baza principiilor suveranității și 
independenței naționale, egalității 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne, avantajului reci
proc, întrajutorării tovărășești și 
internaționalismului socialist, con
tribuie la întărirea sistemului 
mondial socialist, reprezintă un 
factor mobilizator în lupta popoa
relor pentru libertate, socialism și 
independență națională, au o deo
sebită importanță pentru întărirea 
influenței socialismului în lume.

Arătînd că o trăsătură esențială 
a timpului nostru o constituie dez
voltarea mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, vor
bitorul a subliniat că misiunea pli
nă de răspundere de a elabora li
nia politică ce corespunde cel mai 
bine condițiilor de o mare diversi
tate în care activează partidele 
comuniste și muncitorești, de a 
stabili etapele procesului revolu
ționar, căile și metodele cele mai 
potrivite pentru înfăptuirea revo
luției și construirea socialismului 
revine clasei muncitoare, forțelor 
revoluționare interne, partidului 
marxist-leninist din țara res
pectivă.

Luarea în considerare — așa 
cum nu o dată a subliniat Lenin
— a specificului fiecărei țări, a ce
rințelor concrete ale etapei de 
dezvoltare, reprezintă chezășia ela
borării unei linii politice — tactice 
și strategice — juste și a celor mai 
eficace măsuri pentru înfăptuirea 
ei. Prin aceasta fiecare partid, 
mare sau mic, își aduce contribu
ția la îmbogățirea tezaurului de ex
periență comună a mișcării cornu

nici 
de 

„Noi

niște, a teoriei revoluționare, a for
melor și metodelor practice ale lup
tei clasei muncitoare pentru cuce
rirea puterii și construirea socie
tății socialiste.

Astăzi, cînd în fața partidelor 
marxist-leniniste stau sarcini de 
însemnătate capitală pentru desti
nele omenirii, se impune, cu o ne
cesitate mai stringentă ca oricînd, 
unitatea mișcării comuniste și mun
citorești în problemele fundamen
tale ale luptei împotriva imperia
lismului, pentru pace, pentru vic
toria cauzei socialismului. De cea 
mai mare importanță pentru reali
zarea și întărirea acestei unități 
este respectarea consecventă a nor
melor de bază ale raporturilor din
tre partide, a principiilor indepen
denței, egalității în drepturi și nea
mestecului în treburile interne ale 
altor partide, ale internaționalis
mului proletar. Pătruns de un pu
ternic spirit de solidaritate interna
tionalists, partidul nostru își lăr
gește relațiile cu toate partidele 
comuniste și muncitorești din țările 
socialiste, cu partidele comuniste 
din întreaga lume. Totodată, el dez
voltă legăluri prietenești cu mișcă
rile socialiste, cu alte organizații 
și forțe progresiste din țările capi
taliste și din tinerele state inde
pendente.

După ce s-a referit la amploa
rea crescîndă a luptei oamenilor 
muncii, în frunte cu clasa munci
toare, din țările capitaliste, vorbi
torul a subliniat că una din marile 
forțe ale contemporaneității o cons
tituie mișcarea de eliberare națio
nală a popoarelor. Țara noastră 
sprijină lupta popoarelor împotri
va oricăror atentate la independen
ta și suveranitatea lor națională, își 
manifestă activ simpatia și solida
ritatea cu mișcarea de eliberare a 
popoarelor din Asia, Africa și A- 
merica Latină, cu eforturile lor 
pentru dezvoltarea de sine stătă
toare pe drumul progresului social.

Intensificarea agresivității 
perialismului, acțiunile sale 
dreptate împotriva intereselor 
securității popoarelor, organizarea 
de intervenții militare și repre
siunile colonialiste, dovedesc că 
existența imperialismului consti
tuie o amenințare permanentă la 
adresa păcii, o sursă continuă de 
încordare, de alimentare a noi și 
noi focare de război.

Menținerea păcii și dezvoltarea 
colaborării internaționale este con
diționată de recunoașterea și res
pectarea strictă a dreptului inalie
nabil al fiecărui popor de a-și ho
tărî singur soarta. Călăuzindu-se 
neabătut după acest principiu, 
țara noastră condamnă cu hotărîre 
intervenția militară a Statelor Uni
te în Vietnam, sprijină lupta dreap
tă a poporului vietnamez pentru li
bertate și independența patriei sale.

Interesele umanității impun creș
terea vigilenței și unitatea tuturor 
forțelor iubitoare de pace, pentru a 
zădărnici politica agresivă a impe
rialismului și a apăra pacea și 
securitatea internațională.

în continuare, tovarășul Gheor
ghe Vasilichi a spus : Sărbătorim 
aniversarea zilei de naștere a lui 
Lenin în ajunul unui mare eveni
ment — împlinirea a 45 de ani de 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân, care a marcat o cotitură în 
dezvoltarea mișcării muncitorești 
din țara noastră, în viața poporu
lui român. înfăptuindu-și înalta 
sa misiune istorică, partidul comu
niștilor a condus poporul la trium
ful deplin și definitiv al socialis
mului la orașe și sate, la 
marea României într-o 
socialistă înfloritoare.

Victoriile istorice în 
noii orînduiri sociale demonstrea
ză justețea politicii Partidului Co
munist Român, izvorîtă din reali
tățile țării noastre, capacitatea sa 
de a aplica în mod creator prin
cipiile fundamentale ale marxism- 
leninismului la condițiile și parti
cularitățile concrete ale României.

în continuare, vorbitorul a ară
tat că, întemeiat pe cunoașterea ce
rințelor obiective și a posibilități
lor reale, Congresul al IX-lea al

P.C.R. a stabilit programul conti
nuării pe o treaptă superioară a 
procesului de desăvîrșire a con
strucției socialiste. Partidul nostru 
pune la temelia progresului gene
ral al societății dezvoltarea econo
miei naționale, promovarea cu con
secvență a industrializării socialiste 
a țării, pe baza tehnicii moderne, 
în vederea creșterii productivității 
muncii sociale, valorificării supe
rioare a resurselor, dezvoltării ar
monioase a tuturor ramurilor eco
nomice, a regiunilor țării, ridicării 
României la nivelul statelor avan
sate din punct de vedere economic, 
asigurării independenței și suvera
nității naționale. în același timp 
partidul nostru acordă o atenție 
deosebită dezvoltării intensive și 
multilaterale a agriculturii.

Partidul nostru se preocupă în 
permanență de perfecționarea for
melor și metodelor de conducere 
și organizare a economiei, a cer
cetării științifice, învățămîntului. 
a altor domenii ale activității so
ciale. astfel încît ele să corespun
dă cerințelor concrete ale construc
ției socialiste, să asigure dezvol
tarea democrației socialiste, atra
gerea tot mai largă a maselor la 
rezolvarea treburilor obștești.

Muncind neobosit pentru spori
rea puteri: economice a patriei 
sale, pentru rezolvarea cu succes a 
sarcinilor desăvîrșirii construcției 
socialiste, poporul nostru își aduce 
propria contribuție la întărirea for
țelor care luptă pentru socialism 
și pace, la creșterea influenței 
ideilor socialismului în lume.

(Agerpres)
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Partidul Comunist Român acordă o deosebită atenție tipăririi lu
crărilor lui V. I. Lenin, răspîndirii scrierilor leniniste în mase. 
Aceasta își găsește expresie în apariția, pînă în prezent, a peste 
150 de titluri, într-un tiraj total de circa 6100 000 de exemplare. A 
fost încheiată editarea celor 40 de volume de Opere ale lui V. I. 
Lenin (după ediția a 4-a în limba rusă), într-un tiraj de peste 
1 600 000 de exemplare, și — pe baza unei hotărîri a C.C. al P.C.R. 
din anul 1960 — s-a trecut la editarea Operelor complete (după 
ediția a 5-a în limba rusă), din care au apărut pînă acum 37 de 
volume.

Lucrările fundamentale ale lui Lenin au fost tipărite în limba ro
mână în numeroase ediții și în tiraje de masă :

„Imperialismul — stadiul cel mai înalt de dezvoltare a capitalis
mului’ — 6 ediții în 218 000 de exemplare, „Două tactici ale social- 
democrafiei în revoluția democratică" — 4 ediții în 100 000 de 
exemplare, „Sfîngismul — boala copilăriei comunismului" — 5 edi
ții în 200 000 de exemplare, „Statul și revoluția’ — 6 ediții în 126 000 
de exemplare, „Marea inițiativă” — 3 ediții în 215 000 de exem
plare, „Materialism și empiriocrificism’ — 3 
exemplare etc.

Concomitent, au apărut mai multe culegeri 
lucrări sau fragmente de lucrări ale lui Lenin, 
construcția de partid", „Partidul — forța conducătoare în statul so
cialist și în construcția comunistă", „Despre unitatea partidului", „Des
pre dezvoltarea industriei grele și electrificarea țării", „Despre alian
ța dintre clasa muncitoare și țărănime", „Despre mișcarea muncito
rească și comunistă internațională", „Lenin despre România" ș.a.

Interesului deosebit manifestat de masa largă a cititorilor din 
țara noastră pentru viața și activitatea lui Lenin i-a răspuns publi
carea mai multor lucrări biografice și memorialistice, printre care 
„V. I. Lenin — Biografie", „V. I. Lenin. Scurtă schiță bio
grafică", o culegere în două volume de „Amintiri despre Lenin”, 
„Lenin și Partidul", „Amintiri despre Lenin" — ambele de N.K. Krup- 
skaia.

MAREA FORȚA
LENINISMULUI

(Urmare din pag. I)
sacial-politică a lumii, cercurile 
imperialiste își intensifică acțiu
nile agresive, recurg la imixtiuni 
în treburile interne ale'nîaWrSt^țe 
suverane, pun la cale comploturi 
și lovituri de stat ale forțelor reac
ționare, atentează la independența 
unor popoare, pun în primejdie pa
cea lumii. Cu adîncă îngrijorare și 
cu indignare crescîndă opinia pu
blică internațională condamnă in
tervenția militară a S.U.A. în Viet
nam. Profund atașat principiului 
că este dreptul sacru al fiecărui 
popor de a dispune liber de soarta 
sa, de a-și alege, corespunzător 
voinței și intereselor sale, calea de 
dezvoltare, poporul nostru cere cu 
tărie încetarea agresiunii S.U.A. în 
Vietnam, sprijină lupta dreaptă a 
poporului vietnamez pentru liber
tatea și independența patriei sale.

Leninismul a dat popoarelor con
știința faptului că stă în puterea 
lor să izbăvească omenirea de răz
boaie. în zilele noastre, forțe u- 
riașe, cum nu a mai cunoscut is
toria, se ridică pe toate continen-

ediții în
de exem- 
75 000 de

temaiice i 
cum sînt :

cuprinzînd 
„Despre
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tele împotriva uneltirilor războini
ce ale cercurilor monopoliste, pen
tru apărarea păcii mondiale. 
Luptînd strîns unite, într-un sin
gur front, forțele antiimperialiste 
au capacitatea reală de a menține 
și salvgarda pacea lumii.

Evoluția societății arată că ideile 
marxism-leninismului reprezintă a- 
devărul vieții, stindardul invinci
bil al luptei pentru înfăptuirea ce
lor mai înalte idealuri ale umani
tății, triumful ideilor socialismului 
și comunismului.

Expuneri
Cu prilejul aniversării nașterii 

lui Lenin, la Școala superioară de 
partid „Ștefan Gheorghiu" din 
Capitală a avut loc joi după- 
amiază o expunere.

Expuneri consacrate vieții și ac
tivității lui Lenin s-au ținut și în 
școlile și cabinetele de partid din 
țară.

(Agerpres)

Aproape în fiecare 
zi, în jurul orei 16,00, 
grupuri de oameni se 
îndreaptă spre clădi
rea cu nr. 118 din Ca
lea Victoriei. Aici își 
desfășoară activitatea 
Casa tehnică de pe 
lîngă Consiliul sindi
catelor București. Prin 
Consiliul Național al 
Inginerilor și Tehni
cienilor, prin Consi
liul Sindicatelor, Casa 
tehnică ține o strînsă 
legătură cu aproape 
toate consiliile locale 
ale sindicatelor din re
giuni, trimițîndu-Ie 
conferențiari, material 
informativ și de do
cumentare tehnică. La 
rîndul lor, consiliile 
locale ale sindicatelor 
regionale trimit pen
tru inginerii și tehni
cienii bucureșteni di
ferite referate, comu
nicări științifice loca
le, precum și lectori și

conferențiari de la in
stitutele de învăță- 
mînt superior, specia
liști din marile între
prinderi în vederea u- 
nui larg schimb de ex
periență.

Pe lîngă Casa tehni
că funcționează un 
lectorat cu 11 cursuri, 
o bibliotecă cu aproa
pe 25 000 de volume, 
mai multe săli de lec
tură cu reviste și pu
blicații de specialitate 
din țară și străinăta
te, un cineclub. Lecto
ratul tehnic e frecven
tat de aproape 700 in
gineri și tehnicieni, 
majoritatea partici- 
pînd la cursurile „Pro
tecția anticorosivă a 
metalelor", „Raționali
zarea consumului de e- 
nergie electrică", „Teh
nologia prelucrărilor la 
rece", „Tratamente 
termice" și altele. Nu
mărul cadrelor teh-

nico-inginerești care 
frecventează această 
instituție este mult 
mai mare, dacă ținem 
seama că pe lîngă a- 
ceste cursuri sînt or
ganizate cu regularita
te schimburi de ex
periență, simpozioane 
pe diferite teme și alte 
manifestări.

Accesul în sălile de 
lectură, la materialele 
informative și de do
cumentare tehnică sau 
la bibliotecă este per
mis nu numai ingine
rilor și tehnicienilor 
cuprinși în formele de 
studiu organizate, ci și 
altor specialiști din în
treprinderile Capitalei 
sau din țară. Sălile 
Casei tehnice sînt des
chise de luni pînă vi
neri inclusiv, între 
orele 8,30—15 și 17—21.

C. SOCI

Vîrsta clubului
Se vorbește destul de mult des

pre receptivitatea și sensibilitatea 
tînărului față de lumea înconjură
toare și, mai ales, față de exem
plele și modelele pe care 1 le oferă 
viața, activitatea și comportarea 
adulților. Se vorbește mai puțin 
însă despre receptivitatea și sen
sibilitatea adultului față de preo
cupările și preferințele tinerilor, 
față de complexa și rapida lor 
evoluție spirituală. ’ 
zut dumneata cum 
nostru cu vreo 
zece ani în urmă!" 
— spune cîte un 
vrednic responsa
bil cultural.

Există o predi
lecție la unii din
tre noi de a conju
ga aspectele și 
aspirațiile tinereții 
la timpul trecut, ' 
priei tinereți, privind astfel în 
mod static un fenomen viu, 
în necontenită transformare. Dar 
nu te scalzi niciodată de două 
ori în același rîu, afirma un 
filozof al antichității, descoperind 
dialectica deplasare de fiece clipă 
a naturii și a vieții. Această me
taforă a neîntreruptei mișcări ar 
putea caracteriza cel mai bine vîr
sta tinereții cu apele ei repezi și 
învolburate, cu sensurile ei mereu 
proaspete și îmbogățite de fiece 
etapă a progresului social.

în urmă cu cîțiva ani, în vreme 
ce primele excavatoare dislocau 
primii metri de pămînt pe șantie
rul Combinatului siderurgic de la 
Galați, mă aflam într-un birou al 
comitetului regional U.T.C. avînd în 
față zeci și zeci de scrisori. Din 
toate colțurile țării, tinerii își ex
primau în cuvinte calde și entu
ziaste dorința de a contribui la ri
dicarea celei mai mari cetăți a oțe
lului românesc. Cînd, după un an, 
am vizitat clubul șantierului, am 
descoperit cu surprindere că între 
entuziasmul plin de vitalitate și 
romantism al tinerilor constructori

„Ehe, să ii vă- 
mergea clubul

și programul clubului există o ne
concordantă. Acjîunile și manifes- 
târile nu purtau pecetea unei inspi
rații tinerești, nu reflectau decît în 
parte atmosfera, pasiunile, preo
cupările vii, dinamice oferite cu 
generozitate de însăși tinerețea 
șantierului.

— Bine, dar asemenea acțiuni 
organizam și la Bicaz și se bucu
rau de popularitate, a replicat ci
neva, ignorînd 
Bicazului nu

la timpul pro-

AMINTIRI INEDITE DESPRE V. I. LENIN

Audiență prelungită
Era acum treisprezece ani (în 

primăvara anului 1918 — n.n.). în 
ajunul plecării mele în America, 
Lenin m-a primit la Kremlin. Ca 
de obicei, în camera de audiențe 
îl aștepta o mulțime foarte pes
triță : diplomați, funcționari, ofi
țeri, corespondenți. Am așteptat 
timp îndelungat să-mi vină rîndul. 
Era un lucru neobișnuit. Lenin 
primea foarte precis întotdeauna 
la ora indicată. Rămînea de pre
supus că vreo problemă de stat de 
mare importanță țintuise întreaga 
sa activitate.

Trecuse o jumătate de oră, o oră, 
o oră și jumătate... Stăteam în ca
mera de audiențe așteptînd cu 
nerăbdare să fim chemați. Din ca
binetul lui Ilici răzbătea surd pînă 
la noi vocea măsurată a vizitato
rului său. Cine era această persoa
nă care se bucura de cinstea unei 
primiri atît de atente și îndelun
gate din partea lui Lenin ?

în cele din urmă ușa se deschise. 
Spre uimirea generală și în ciuda 
tuturor presupunerilor, în camera 
de audiențe apăru nu un diplomat 
și nici vreo altă persoană suspusă, 
ci un mujic cu plete lungi, purtînd 
o scurtă de blană și opinci în pi
cioare — un tipic țăran sărac, din 
care puteai întîlni milioane pe a- 
tunci în Țara Sovietelor.

— Iertați-mă — a spus 
cînd am intrat în cabinetul 
era un țăran din Tambov 
discutat cu el probleme legate de 
electrificare, industrializare și po
litică economică. A fost atît de in
teresant pentru mine să aflu pă
rerea lui, încît am uitat cu desă- 
vîrșire de timp.

Lenin, cu pregătirea sa științi
fică vastă, autor a treizeci de vo
lume de opere, om care călătorise 
atît, găsise foarte interesantă dis
cuția pe probleme atît de com
plexe cu țăranul simplu din Tam
bov ! Dar școala aspră a vieții și 
a muncii îl îmbogățise pe acest 
țăran cu multe cunoștințe practice

— cunoștințe culese din experien
ța vieții — iar acestea îl interesau 
în cel mai înalt grad pe Vladimir 
Ilici. Pentru el era important să 
afle ce gîndește țăranul, cum pri
vește o problemă sau alta. Aidoma 
tuturor oamenilor cu adevărat 
mari, Lenin asculta bucuros și pă
rerea omului simplu, chiar lipsit 
de cultură, dar cu experiența vie
ții. Astfel își lărgea sfera cunoș
tințelor de la oamenii cei mai di
feriți, și din locurile cele mai di
ferite. Culegînd cu grijă mii de 
fapte, el le cumpănea, le cîntărea, 
le compara și le analiza. Aceasta 
îi conferea încă un avantaj față 
de adversarii săi. Pentru Lenin 
era cu desăvîrșire limpede ce gîn
dește și ce simte 
un țăran din Si
beria, un ostaș al 
Armatei Roșii sau 
un cazac de pe 
Don. El pătrun
dea gîndurile și 
ghicea dorințele 
muncitorului de 
la uzinele Putilov, 
ale hamalului de 
pe Volga, 
textilistei
Moscova. Discuta 
cu aceștia perso
nal sau prin in
termediul unui 
tovarăș de nă
dejde, conștient 
de ceea ce poate 
obține de la ei. Și 
ei îi ofereau în- 
tr-adevăr mult.

Acesta era unul 
din motivele pen
tru care Lenin 
primea atît de 
bucuros pe vizi
tatori. La rîndul 
său voia și el să 
le împărtășească 
cunoștințele sale 
despre forțele mo
trice ale revolu
ției, despre felul 
cum trebuie con-

de Albert Rhys WILLIAMS*)
struit socialismul. Acesta era un 
motiv în plus.

Dar motivul cel mai important 
era acela că-i iubea, îi iubea din 
toată inima. Și era iubit de ei. In 
aceeași măsură în care nutrea 
dezgust pentru bancheri, misiți- 
paraziți și slugi ale capitalismu
lui, oameni care speculau valorile 
— el îi iubea pe toți cei care pro
duceau valorile materiale și spi
rituale, pe cei care munceau la 
cărbune, piatră și metal, pe trudi
torii ogoarelor și pădurilor.

Cu treisprezece ani 
Lenin era gata 
cabinetul

din Tambov, ci milioane de 
menea țărani.

(Din volumul „Așa a 
Lenin" apărut în Editura 
tru literatură politică din 
cova, în anul 1965).

ase-

fost 
pen- 
Mos-

faptul că tinerețea 
mai coincidea, nu 
mai putea să coin
cidă perfect cu ti
nerețea marelui 
șantier de la Ga
lați, 
cîțiva ani, 
constructori 
în majoritate ab
solvenți ai unor 
școli protesionale, 

orizontul lor devenise mai larg, 
exigențele lor mal înalte, mai di
verse.

— Am colegi care pretind că 
participarea la activitatea clubului 
trebuie pusă ca o chestiune de 
disciplină. Unora n-o să le placă 
la început, spun ei, dar pe urmă... 
E ca untura de pește. Bineînțeles, 
a trebuit să renunțăm la aceste 
sfaturi.

Untură de pește ? Dacă unii oa
meni mai vîrstnici nu reușesc să 
înțeleagă întotdeauna spiritul și 
trăsăturile tineretului, fapt mai 
mult sau mai puțin explicabil, iată 
însă că există și tineri care nu-Și 
înțeleg tovarășii de generație. în 
numele unei profunzimi și seriozi
tăți lăudabile, acești tineri adoptă 
atitudini și concepții de o îndoiel
nică și anacronică pedagogie, pri- 
vindu-și uneori colegii ca pe niște 
copii subdezvoltați.

Am discutat cu mulți tineri des
pre ei, despre dorințele și preocu
pările lor, despre sensurile și con
ținutul timpului liber. Aspirația spre 
cunoaștere și perfecționare, spre 
știință și tehnică, spre cultură si 
artă se îmbină în chip logic și fi
resc cu pornirea către exuberanță 
și divertisment. Da, am întîlnit șt 
cazuri de indiferentism față de cul
tură, există la unii o poză a bla
zării, o slăbiciune pentru cafenele 
și seri dansante, pentru distracții 
submediocre. Dar chiar și pentru 
aceștia clubul ar putea constitui 
un punct de atracție, un loc apro
piat și familiar de recreare în orele 
libere. Cum ? Există o rețetă infai
libilă, un regulament de funcțio
nare ideal ? Nicidecum. Soluția 
trebuie descoperită în altă parte, 
în concordanța dintre programul 
clubului și preocupările, preferin
țele tineretului.

— Clubul nu trebuie să fie o 
instituție, cu program și frecvență 
obligatorie, ci un lăcaș de cultură 
și recreare care să te atragă ire- 

'i programele sale, afir-

Trecuseră 
tirțțHAț 
erca

ale 
din

în urmă 
să primească în 

său nu numai un mujic

*) Albert Rhys Williams, publicist 
american, a vizitat Rusia împreună cu 
John Reed in 1917, fiind martor al 
Marii Revoluții Socialiste din Octom
brie. L-a cunoscut personal pe Lenin. 
După victoria revoluției, Williams s-a 
înapoiat în S.U.A., contribuind prin 
conferințele, articolele și cărțile sale 
Ia cunoașterea de către milioane de 
americani a realității 
rit în 1962.

sovietice. A mu-

Lenin 
său — 
și am

Discuție — de
(de pictorul N. JUKOV)

zistibil prin 
mă un tînăr de la Uzinele „Grivița 
Roșie".

— Clubul _ f ___
consideră un tînăr inginer, dar o 
școală subtilă, de un gen aparte, 
unde să te duci din plăcere, atras 
mereu de ceva nou, interesat de 
expunerea sau dezbaterea unor 
teme actuale din viața internațio
nală, din știință și artă, sau de 
spectacole ori concursuri și jocuri 
instructive dar și distractive. Exis
tă o prejudecată care duce la uni
formizare : dacă e programată o 
conferință, toată lumea e invitată 
în sală, dacă are loc un concurs 
de șah n-ai altceva mai bun de fă
cut decît să urmărești partidele. 
Dar dacă în acel moment simt ne
voia să răsfoiesc o carte, ori să 
ascult muzică ? De ce nu pot avea 
loc acțiuni paralele, uneori orga
nizate ad-hoc din inițiativa unui, 
grup de tineri, a unei secții ?

Este evident interesul tineretului 
spre o informare bogată în do
meniul ideologiei, al științei și cul
turii, al tehnicii. O conferință, o 
convorbire, un curs, pot fi acțiuni 
dintre cele mai atrăgătoare cu 
condiția să conțină idei importan
te și actuale și nu factologie mi
noră, lipsită de semnificații ; atrac- 
tivitatea stă în interesul suscitat de 
ideile pe care le comunică aceste 
manifestări.

Poate că ar trebui să ne gîndim 
mai mult la însăși definiția clubu
lui, Ia concepția sa despre activi
tatea cultural-educativă, la atmos
fera, la ambianța tinerească și fa
miliară necesare clubului.

poate fi și școală.

Paul DIACONESCU
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PRICEPEREA DE A ORGANIZA DECALAJUL
Atelierele „Nicolina11 din Iași 

sînt profilate pe executarea de re
parații la locomotive și vagoane. 
Concomitent, aici se produc bo
ghiuri, piese de schimb și utilaj 
tehnologic pentru industria chimi
că. Avînd un asemenea specific 
de. producție e firesc ca or
ganizarea procesului tehnologic 
să se ridice la un nivel cît mai 
înalt. Ce se constată însă ? In unele 
secții și ateliere organizarea produc
ției și a muncii șchioapăfă, sau, ca 
să ne exprimăm mai plastic, ea nu 
merge ca pe roate. Dovada: în 
timp ce unele secții, ca boghiuri 
și osii montate, își depășesc cu re
gularitate prevederile planului, 
altele, printre care vagoane, ca- 
zangerie, locomotive, au rămas da
toare planului cu un volum în
semnat de produse. Spicuim din 
analiza întocmită la „Nicolina11, 
în prima decadă a lunii martie : 
„Secția boghiuri a îndeplinit pla
nul de producție în proporție de 
118 la sută, osii montate — 120 
la sută, iar planul de reparare a 
vagoanelor în proporție de numai 
83 la sută. Prevederile referitoare 
la confecționarea rezervoarelor 
metalice — operație ce cade în 
sarcina secției cazangerie — s-au 
realizat în proporție de 72 la sută, 
iar din 7 stații pentru mixturi as- 
faltice, ce trebuia să le constru
iască tot cazangeria, nu s-a rea
lizat nici una11.

Din discuțiile purtate la această 
întreprindere s-a desprins clar că 
nereallzarea Integrală a sarcinilor de 
producție de către flecare secție și

necesar Intre secții
----------  — .  — ——•—  

Zi» A „POvOÎjIinA “ £AfeX
atelier, precum și compensarea re
zultatelor pe ansamblul atelierelor 
este o practică greșită, care se re
percutează asupra îndeplinirii altor 
Indicatori de plan, cum ar fi cei fi
nanciari. într-adevăr, pe ansamblul 
primului trimestru, „Nicolina11 nu 
și-a putut realiza planul de be
neficii, iar prețul de cost a fost 
depășit. Mai mult, la vagoane, 
timpii de imobilizare pentru repa
rații au fost depășiți în ianuarie 
cu 12 la sută, iar în februarie cu 
2 la sută. Principala cauză internă 
a acestei stări de fapt constă în 
slaba colaborare și în Inexistența 
decalajului dintre secțiile între
prinderii.

— E adevărat, ne-a spus tov. 
GHEORGHE CO.TOCARU, inginer 
șef adjunct la „Nicolina11, nu am 
reușit să asigurăm colaborarea 
strînsă între secțiile fierărie, tur
nătorie și mecanică. La fel și între 
mecanică și celelalte sectoare, cum 
sînt cele de montaj, locomotive și 
vagoane. Ne lipsește acel decalaj 
absolut necesar între cantitățile de 
piese forjate sau turnate șl cele

tele au dovedit că oamenii 
au gîndit bine. Am ascul
tat și părerea președinte
lui privind măsurile ce 
au fost luate în vederea 
îmbunătățirii activității 
în cooperativă. „Ne-am 
gospodărit mai bine — a 
răspuns și el. Unde nu-i 
organizare, evidență și 
control tronează dezinte
resul și risipa. Așa era si
tuația la noi în momen
tul cînd am fost ales pre
ședinte. Ședințele de con
siliu și adunările generale 
nu se țineau regulat. De 
multe ori se luau hotărîri 
de unul singur și nu ra
reori s-a dovedit că nu 
erau cele mai potrivite. 
Consiliul de conducere a 
luat măsuri de îmbună
tățire a evidenței și întă
rire a controlului. în toa
te acțiunile ne-am spri
jinit pe cooperatori. Au 
fost ținute cu regularitate 
adunările generale și nu 
de puține ori s-a dovedit 
că cei mulți judecă mai 
bine decît unul singur".

Pentru a ne face o 
idee mai precisă de felul 
cum s-a îmbunătățit, în 
ultimii ani, activitatea e- 
conomică a cooperativei, 
președintele ne-a prezen
tat un tabel din care re
iese dinamica creșterii 
fondului de bază, a efec
tivelor de animale, pro
ducțiile la hectar, consu
mul de zile-muncă etc. 
Nu pot fi înșiruite toate 
cifrele. Merită subliniate 
cîteva din ele. în timp 
ce în 1965, la suta de hec
tare s-au consumat nu
mai 5 388 zile-muncă față 
de 6 840 în 1960, veniturile 
au crescut de la 108 000 
lei la peste 190 000 lei.

Cîțiva ani la rînd, deși 
pămîntul era bine lucrat, 
cooperatorii din Bold nu 
reușeau să sporească re
colta la hectar. Consiliul 
de conducere împreună cu 
cooperatorii fruntași și a- 
jutați de specialiști s-au 
sfătuit ce trebuie făcut, 
ce culturi ar merge mai 
bine. Pe baza experienței 
acumulate în decursul a- 
nilor, s-a ajuns la con
cluzia că trebuie mărită 
suprafața destinată plan
telor tehnice și îndeosebi 
mac și sfeclă de zahăr. 
O treime din suprafețele 
terenurilor arabile sînt 
cultivate, în prezent, cu 
plante tehnice : mac, sfe
clă de zahăr și floarea- 
soarelui. Măsura s-a do
vedit a fi foarte bună. 
Anul trecut s-a realizat, 
în medie la hectar, cu 
1100 kg de grîu și 500 kg 
porumb mai mult decît în 
anii precedenți, iar pe 
cele 80 ha cultivate cu 
mac s-a realizat un venit 
net de 320 000 lei. în pre
zent, țăranii cooperatori 
din Bold, continuînd șirul 
succeselor obținute, sînt 
fruntași pe raion în cam
pania de însămînțări.

Acestea sînt cîteva dip 
acțiunile întreprinse de 
cooperatorii din Bold care 
au făcut ca cooperativa 
lor să treacă din rîndul 
celor slabe în rîndul frun
tașelor.

u cîțiva ani în 
urmă, despre 
cooperativa a- 
gricolă 
ducție 

tul Bold, raionul 
se vorbea numai 
cînd trebuia arătat 
exemplu negativ. Intr-a
devăr, era una din uni
tățile agricole în care, 
datorită producțiilor mici 
valoarea zilei-muncă se 
menținea la un nivel 
scăzut. Azi lucrurile stau 
cu totul altfel. „Este una 
din cele mai bune coope
rative agricole din raio
nul nostru — ne spune 
tov. NICOLAE VLAD, 
prim-secretar al Comite
tului raional de partid 
Săveni. Țăranii din alte 
sate se întreabă ce s-a. 
petrecut la Bold ? Drept 
răspuns, noi îi trimitem la 
fața locului să vadă și să 
învețe din experiența lor". 
în rîndurile de față ne 
propunem să arătăm ex
periența cooperatorilor 
din satul Bold pentru a 
fi folositoare și altora.

Am pus 
cooperatori 
Ce s-a făcut 
creț, pentru 
să treacă în 
tașelor ? Majoritatea 
dat aproape același răs-

de pro- 
din sa- 
Săveni, 
atunci 

un
tru 1966, sîntem planificați să re
parăm 1 100 vagoane tip „gondo
lă" și 500 vagoane diverse. Noi 
ne-am programat să reparăm 
lunar 90—100 vagoane tip „gondo
lă" și 50 vagoane diverse și ne-am 
aprovizionat cu materiale ca 
atare. Dar, la sosirea vagoane
lor, totul a fost dat peste cap. în 
primul trimestru am primit 
vagoane diverse și abia 105 
goane tip „gondolă" pentru care, 
evident, nu am avut materiale. Ce
rem direcfiel aminiite să-ți respecte 
cuvîntul, să ne defalce planul de re
parații pe trimestre, lucru care tn 
prezent nu se face.

După cît se vede, Ia atelierele 
„Nicolina11 sînt probleme oare cer 
o rezolvare operativă. Se impune 
ca conducerea întreprinderii să a- 
nalizeze temeinic cauzele neajun
surilor semnalate, să nu mai amîne 
aplicarea unor măsuri hotărîte de 
întărire a organizării producției și 
a muncii. Este absolut necesară 
intervenția forului de resort din 
Ministerul Industriei Construcții
lor de Mașini pentru programarea 
judicioasă a reparării 
lor și vagoanelor.

Manola
coresp.

355
va

prelucrate pentru a se asigura 
o bună ritmicitate la montaj. De 
multe ori se lucrează pompieristic.

— Ce măsuri s-au luat pentru 
ca activitatea secțiilor să se des
fășoare ritmic ?

—- Vom rezolva în curînd cîteva 
probleme-cheie de care depinde 
mai buna organizare a producției 
și a muncii în secții și ateliere. La 
fierărie, de exemplu, instalăm un 
ciocan autocompresor de 600 kg, iar 
o presă cu fricțiune, de 250 tone 
s-a dat recent în funcțiune. 
Confecționăm apoi mai multe 
S.D.V.-uri, în special matrițe, 
în acest fel, vom încărca la în
treaga ei capacitate și presa de 
400 tone, care pînă acum n-a lu
crat decît într-un singur schimb.

Măsurile sînt bune, dar fntîrzie.să 
se aplice. Ing. NICOLAE PAVEL, 
șeful secției fierărie, ne-a precizat 
că la instalarea presei de 250 tone 
s-a lucrat aproape 4 luni. La 
un asemenea ritm de melc se a- 
daugă și stagnarea unor mașini 
din cauza defectării lor prin su
prasolicitări și „asalt11 la sfîrșit de 
decadă sau lună, sau din lipsa 
unor piese de schimb.

— în afară de aceste neajun
suri — ne-a mai spus interlocuto
rul — comenzile nu ne vin de la 
secțiile de montaj cu cel pufin 10 zile 
înainte de fiecare decadă, așa cum 
s-a stabilit. întî.rzierea lansării co
menzilor, sau lansarea lor de la o 
zi la alta, ne pune în situația 
neplăcută să nu putem cere, la 
rîndul nostru, serviciului de apro
vizionare materialele necesare. Și 
neavînd materiale, ori fiind ne- 
voiți să folosim altele, supradimen
sionate, întîrziem cu forjarea pie
selor, se încarcă prețul de cost.

— Munca „în asalt" determină 
implicit și o calitate necorespun
zătoare — ne-a relatat ing. LU
CIAN DOROBANȚU, șeful secției 
montaj locomotive. De pildă, unele 
piese lucrate în pripă la strunguri 
se dovedesc la probă, după ce, 
bineînțeles le montăm pe locomo
tive, că cedează. Așa s-a întîmplat 
cu pompa de la locomotiva 140295, 
din care cauză 
mite la termen

De ce nu se 
la timp ? Iată 
acest sens tov. 
BERT, șeful secției reparații va
goane.

— O primă piedică, ne-o pune 
chiar Direcția generală de vagoa
ne din Ministerul Căilor Ferate, 
care nu respectă planificarea tri
miterii vagoanelor. Bunăoară, pen-

locomotive-

CORCACI
„Scînteii"

Calea ferată electrificată

Predeal Cîmpina

(Agerpres)

n-am putut-o tri- 
în circulație. 
lansează comenzile 
ce ne-a relatat în

KLUGER NOR-

terasa- 
înlocuin- 
cu altele 
greu și

A INTRAT ÎN EXPLOATARE

Un nou lot de combine C-l realizate la uzina „Semânâtoarea" din Capltalâ este gata sâ la drumul ogoarelor

Stația C.F.R. Cîmpi- 
na a preluat Joi șta
feta electrificării liniei 
Brașov—București. In 
această zi a fost dată 
In exploatare cea de 
a doua porțiune a 
liniei electrificate 
Predeal—Cîmpina. In 
acest sector greu, în 
pantă, cu un intens 
trafic, unde linia fe
rată traversează Car- 
pații, trenurile de 
mare tonaj trebuie re
morcate de mai mul
te locomotive cu 
aburi sau Diesel elec
trice. Capacitatea lo
comotivei electrice de 
tracțiune, care va

folosită pentru În
ceput doar la trenuri
le de marfă, este ega
lă cu aceea a 5—6 
locomotive cu aburi 
sau 2—3 locomotive 
Diesel. Traficul se va 
mări simțitor, ca ur
mare a sporirii vite
zelor și creșterii tona
jului trenurilor remor
cate. Electrificarea li
niei ferate Brașov— 
Cîmpina, care mar
chează un început în 
acțiunea de electrifi
care a căilor noastre 
ferate, a fost prece
dată de un ansamblu 
de lucrări de moder
nizare. S-au întărit

podurile șl 
mentele, 
du-se șinele 
de tip mai 
s-au rectificat curbu
rile liniilor, mărin- 
du-se raza lor. S-a in
trodus, de asemenea, 
centralizarea electro- 

a tuturor 
pe Valea 

— macazu- 
comandate

dinamică 
stațiilor 
Prahovei 
rile fiind
de la puncte dispe
cer. Lucrările de elec
trificare continuă, ur- 
mînd ca ștafeta să fie 
transmisă orașelor 
Ploiești și București.

Stațlunea centrală de apicultura șl sericicultură 
Băneasa-Bucureștl. Aici se lac cercetări in sco

pul măririi producției apicole

Acțiune perseverentă 
pentru combaterea rozătoarelor

Munca și eforturile ce
lor care lucrează în agri
cultură se materializează 
în sporirea continuă a 
producției. Dar în ce pri
vește grija pentru păstra
rea ei se face mult mai 
puțin. Există o serie de căi 
prin care produsele agri
cole se pierd și uneori 
aceste cantități nu sînt de 
loc neglijabile. Alături de 
insectele dăunătoare, care 
dijtnuiesc culturile în 
cîmp, rozătoarele produc 
cele mai mari pagube, dis- 
trugînd produsele gata de
pozitate. Fără ca să pre
zinte un pericol pentru 
gospodăriile de stat și co
operativele agricole, roză
toarele constituie totuși o 
problemă care nu trebuie 
neglijată. Și iată de ce. 
Aceste animale care re
prezintă aproape o treime 
din fauna mamiferelor 
existente pe pămînt se ca
racterizează printr-o în
mulțire excesivă, distru- 
gînd prin roadere cantități 
importante de produse 
agro-alimentare

materiale. Dintr-o pereche 
de șobolani cenușii, 
pot fi întîlniți 
rural cît și la 
zultă anual cel 
de descendenți.
are în vedere că un singur 
exemplar distruge, într-un 
an, peste 20 kg de produ
se, urmașii unei singure 
perechi pot provoca pagu
be de aproape 2 vagoane

cate 
în mediul 
orașe, re- 
puțin 900 
Dacă se

Fcuvîntuli 
SPECIA- 
LISTULUtJV

alte

pen- 
demonstra necesi- 
distrugerii rozătoa- 
întrucît aceste ani- 
dacă sînt lăsate să

de cereale, furaje șl 
materiale.

Am arătat acestea 
tru a 
tatea 
relor 
male,
se înmulțească, pot pro
voca pagube însemnate.

Lupta împotriva roză
toarelor este dificilă, da
torită particularităților și 
însușirilor lor bioecolo- 
gice. Este necesară multă 
perseverență și cunoaște
rea amănunțită a felului 
lor de viață, alături de o 
bună pregătire profesio
nală a tehnicienilor dera
tizatori, în ceea ce pri
vește modul de folosire 
și toxicitatea substanțelor 
raticide. La îndemînă a- 
vem o serie de metode 
chimice de combatere, 
care sînt cele mai eficace.

Acționînd, de la caz la 
caz, și combinînd meto
dele de combatere s-au 
putut obține rezultate 
de 
bule 
că substanțele raticide 
sînt 
animalele cu sînge cald, 
inclusiv pentru oameni și, 
în scopul prevenirii acci
dentelor, trebuie respec
tate cu strictețe toate mă
surile indicate, legate de 
manipularea și de folosi
rea acestor substanțe.

în prezent, combaterea 
rozătoarelor se execută 
sporadic, prin grija uni-

100 la sută. Tre- 
avut însă în vedere

toxice pentru toate

tăților economice sau 
organelor sanitare regio
nale și 
zultate 
fără să 
central 
o strînsă colaborare 
tre institutele de 
țări și diferite unități în 
momentul unor acțiuni 
organizate de deratizare.

Se face resimțită nece
sitatea reorganizării ac
țiunilor DDD (dezinfecții, 
dezinsecții și deratizări), 
în acest scop, vreau să 
fac unele propuneri. Sec
ția DDD din Institutul de 
igienă și protecția mun
cii de ne lîngă M.S.P.S. 
să fie lărgită și unificată 
cu secția similară din In
stitutul de cercetări ve
terinare și biopreparate 
Pasteur și cu alte secții 
de cercetare cu același 
profil științific. Crearea 
unui organ unic de cer
cetare va putea să trase
ze linia tehnică cea mai 
eficace și economică pen
tru combaterea insecte
lor și rozătoarelor dăună
toare și pentru executa
rea dezinsecțiilor în toa
te unitățile economice de 
stat și în 
dividuale. 
în cadrul 
perior al 
ia ființă un organ de co
ordonare a acțiunilor 
DDD pentru toată țara, 
care să organizeze, la ni
velul raioanelor adminis
trative, unități speciali
zate și autorizate în e- 
fectuarea acțiunilor DDD, 
și în care să fie coop
tate toate echipele exis
tente aparținînd Gostat, 
cooperativelor agricole 
de producție, C.S.V.P.A., 
cooperative specializate, 
echipe aparținînd orga
nelor sanitare locale etc.

Numai în acest fel 
lupta împotriva acestor 
dăunători va putea fi 
dusă la bun sfîrșit.

raionale, cu re- 
destul de slabe, 
existe un organ 
de coordonare și 

în- 
cerce-

mai multor 
întrebarea : 

în mod con- 
ca unitatea 
rîndul frun- 

au

continuă
S-a

o valoare 
de 17 lei

a 
ajuns

a 
în 
19

gospodăriile in- 
De asemenea, 

Consiliului Su- 
Agriculturii, să

Dr. Alexandru 
MARINESCU
Departamentul gos
podăriilor agricole de 
stat

puns : „Ne-am gospodărit 
mai bine11. Cuvintele evi
dențiază activitatea or
ganizatorică desfășurată 
în decurs de aproape 5 
ani prin care s-a urmă
rit sporirea 
producției, 
astfel de la 
zilei-muncă
1960 la 31 lei din care 
lei numerar în 1965.

Cu prilejul unei adu
nări generale ținută la 
începutul anului 1961, ță
ranii cooperatori au ana
lizat felul cum s-a des
fășurat munca în primii 
ani după înființarea coo
perativei și au 
concluzia că 
mare parte din 
suri se datoresc
necorespunzătoare a con
siliului de conducere și 
îndeosebi a președintelui. 
Atunci a fost ales ca pre
ședinte cooperatorul frun
taș ILIE ABABEI. Fap-

ajuns la 
cea mai 

neajun- 
activitățil

Nistor ȚUICU 
coresp. „Scînfeii'

NOI UNII TEHNOLOGICE
BAIA MARE (coresp. „Scînfeii*). — La Uzina cen

trală de preparare a minereurilor din Baia Mare au 
începuf să producă două noi linii tehnologice de an- 
tezdrobire. Dotate eu instalații și utilaje moderne, fa
bricate în întreprinderile din țara noastră, noile linii 
vor recepfiona și măcina zilnic, pregătind pentru Ho
tare, circa 1 000 tone minereu livrat de exploatările 
din bazinul minier maramureșean.

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

într-o situație întocmită de con
ducerea întreprinderii comerciale 
cu ridicata pentru produse ali
mentare — Deva, referitoare la 
refuzurile de mărfuri din acest 
an, se menționează, între altele, 
că „pînă la mijlocul lunii aprilie 
a. c., aproape 6 900 kg brinzeturi 
de diferite sortimente, livrate de 
întreprinderea pentru colectarea și 
industrializarea laptelui-Simeria, 
au fost respinse la recepție11.

— Această cifră reflectă doar 
în parte realitatea — a ținut să 
precizeze tov. ION BARBU, direc
torul întreprinderii comerciale a- 
mintite. Dacă am fi luat în calcul 
și cantitățile refuzate de noi di
rect în depozitul I.C.I.L.-ului —• 
pentru care nu se întocmesc acte 
— volumul produselor necores
punzătoare calitativ ar fi fost in
comparabil mai mare.

— Nici celelalte produse lac
tate, care sînt desfăcute în re
țeaua comercială chiar de către 
fabrică, nu satisfac întotdeauna 
exigențele consumatorilor — a a- 
dăugat tov. EMIL STĂNILĂ, mer
ceolog la I.C.R.A. în sondajele pe 
care le-am făcut pe teren, adese
ori am constatat că laptele dulce 
are un procent de grăsime sub li
mită, 2,2—2,3 la sută față de 2,5 cît 
prevede STAS-ul, că brînza grasă 
de vaci conține o cantitate prea 
mare de apă.

Pentru a se debarasa de produ
sele sistematic refuzate la recepție, 
întreprinderea producătoare re
curge la tot felul de stratageme : 
„De cîte ori merg în magazine și 
controlez 
brînză — ne spunea tov. LEOPOLD 
GELTNER, șeful serviciului pro
duse alimentare din Direcția co
mercială a Sfatului popular regio
nal Hunedoara — găsesc doar 2—3 
straturi bune. Celelalte sînt depre
ciate din punct de vedere calita-

o putină sau alta cu

brînzeturile produse de noi, le in
ventează.

— Cum apreciați atunci calita
tea celorlalte produse lactate pe 
care le fabricați ?

— Nu li se poate face nici o 
obiecție. Din întreprindere, produ
sele sînt livrate în cele mai bune 
condiții. Ne reproșăm doar că nu 
avem timp să mergem pe la ma
gazine pentru a vedea cum sînt 
ele păstrate.

Să vedem care este adevărata

lui tehnologic. Conținutul sărac în 
sare al saramurei a determinat îm- 
bibarea cu apă a produsului peste 
limitele admise11. în fundul depo
zitului, mai multe putini cu brîn
ză, din care se scursese saramura, 
erau acoperite cu straturi groase 
de mucegai. La fel arăta și con
ținutul lor. O dovadă de proas
tă gospodărire, care duce la 
irosirea sau deprecierea calitativă 
a sute de kilograme de produse.

însoțiți de cadre medicale din

atinge 90—tura de pasteurizare
95°C, cum se mai întîmplă cîte- 
odată11.

încălcarea disciplinei tehnolo- 
nici o 

ales 
ali- 

3—4 
care

gice nu-i permisă în 
altă întreprindere, dar mai 
într-o unitate de industrie 
mentară. O abatere în jos cu 
grade nu-i o bagatelă peste 
se poate trece cu vederea, deoare
ce nu se realizează pasteurizarea 
laptelui.

Am ținut să vedem la fața lo-

tancul de depozitare. Toate au 
indicat același rezultat: 2,3 la 
sută. Tovarășa Viorica Tonei în
cearcă totuși să ne convingă că un 
asemenea lucru nu se întîmplă de- 
obicei și că ceea ce am văzut e un 
simplu accident. Cum am putea să 
credem că ceea ce am constatat 
este doar o... întîmplare, de vreme 
ce nici 
liză nu

Este 
Igiena

chiar buletinele de ana- 
reflectă realitatea, 
îndeobște cunoscut 

muncii este
că

un element

Exigența etichetei - „Apt pentru consum"
u ap

Dar întreaga cantitate estetiv.
plătită la calitatea I. întreprin
derea încearcă să ne fure ochii, 
pentru a ne băga pe gît produse 
de proastă calitate11.

Să vedem care este părerea con
ducerii întreprinderii pentru co
lectarea și industrializarea lapte
lui — Simeria.

— Comerțul exagerează — ne-a 
spus din capul locului tov. ing. 
EMIL TURBATU, directorul fabri
cii. Cînd nu găsește cusururi la

stare a lucrurilor. Primul popas îl 
facem la depozitul din Petroșeni al 
I.C.I.L.-Simeria. Mai multe butoaie 
cu brînză, care poartă pe ele eti
cheta „apt pentru consum11, sînt 
gata pentru expediție. Cercetăm 
conținutul cîtorva dintre ele. Te
lemeaua are un aspect buretos, 
seamănă mai mult cu o gelatină. 
Tovarășa MARIA CAZAN, tehni
cian chimist la I.C.R.A. — filiala 
Petroșeni, ne spune : „Nu văd altă 
cauză decît nerespectarea procesu-

localitate am mers la fabrica din 
Simeria. Intrăm în una din secții. 
Din capul locului aflăm că insta
lația de pasteurizat lapte nu 
funcționează normal. Temperatura 
aburului era de 69—70°. întreba
tă dacă aceasta-i temperatura op
timă de prelucrare, tehniciană 
VIORICA TONCI ne explică : „De 
fapt instalația ar trebui să lucreze 
la temperatura de 73—75°. Cîteva 
grade în minus nu-s o nenorocire. 
Mai rău e atunci cînd tempera-

cului cum arată produsele ce vor 
fi desfăcute în dimineața zilei ur
mătoare. Ne-am oprit în sala de 
îmbuteliere a laptelui. Laboranta 
de serviciu ne asigură că produ
sul întrunește toate condițiile de 
fabricare. Buletinul de analiză 
susținea afirmația. Am rugat-o to
tuși să mai repete o dată analiza. 
După prima probă, surpriză ! Pro
centul de grăsime obținut era 
doar de 2,3 la sută. Au urmat apoi 
și alte probe : din sticle, canistre,

indispensabil pentru orice între
prindere a industriei alimentare. 
Dar nici în această privință lucru
rile nu stau bine în fabrică. Ne-am 
convins de cum am intrat în sec
ția de preparație. Culoarea alb-gri 
a halatelor celor mai mulți din
tre muncitorii secției trăda un în
delungat timp de folosire a aces
tora fără a fi spălate. Ici, colo, 
tavanul era coșcovit, cu vopseaua 
căzută. Mașina de îmbuteliat este 
menținută într-un grad avansat de

corodare. La rampa de descărcare, 
am urmărit cum se face spălarea 
cisternelor. Cu aceeași încălțăminte 
cu care umblă prin fabrică, mun
citorul pătrunde prin chepeng în 
cisternă.

Imaginea neglijenței și dezordi
nii ne este întregită de lectura 
cîtorva procese verbale încheiate 
de organele sanitare. Spicuim cîte
va constatări. „La data controlu
lui — 22 februarie a.c. — în secția 
de iaurt spălarea borcanelor se 
face cu apă rece. Dezinfecția cu 
clor este exclusă din procesul de 
spălare11. Sau : „în ziua de 4 ia
nuarie a.c., în borcanele de iaurt 
s-au găsit resturi11.★

Din cele relatate se desprinde 
că în întreprindere dăinuie grave 
neajunsuri, care nu pot fi to
lerate. De neînțeles este automul- 
țumirea care stăpînește cadrele dc 
conducere din întreprindere, cu 
totul nejustificată dacă avem în 
vedere frecvența din acest an a 
refuzurilor de produse din partea 
organizațiilor comerciale locale 
Direcția generală pentru industria 
laptelui din Ministerul Industriei 
Alimentare este chemată să între
prindă măsuri urgente pentru a 
pune capăt neîntîrziat gravelor ne
glijente si deficiențe ce stăruie în 
această întreprindere.

loan ERHAN
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SPIRITUL CREATOR
In sensul larg al cuvînfului, fiecare 

om este creator, înzestrat cu acel im
puls și acea putere de a naște ceva 
nou, de a spori inventarul lumii, sor
tit — după impulsul invers, propriu 
iarăși fiecărui om — să fie consumat.

Printre formele cele mai înalte ale 
activităfii creatoare a omului se nu
mără cea a creafiei artistice, finind, 
împreună cu cea științifică, de sfera 
valorilor culturii. Creator de artă poa
te fi deopotrivă cîntăreful popular 
anonim al Miorifei, ca și poetul con
sacrat în Academii. Acestor atîf de 
diverși creatori le rămîne comună 
energia creatoare — capacitatea, ne
voia, voinfa și expresia creafiei, ma
gia influenfei ei. Spre deosebire de 
alte valori create de om, care se 
epuizează o dată cu consumarea lor, 
creațiile artei își reproduc puterea de 
creafie investită, avînd la rîndul lor 
funcție creatoare, limitată sau per
petuă, asupra conștiinței oamenilor. 
Ceea ce l-a făcut, desigur, pe Schil
ler să spună că „Arfa este mîna 
dreaptă a naturii*. Arta creată de om, 
ca un condensator devenit radioactiv, 
creează la rîndul el valorile omenes
cului, înnoiește și împlinește virtu- 
file omului concret, social-istoric. De 
aci locul, rolul, răspunderea artei în 
dinamica socială.

Orînduirea socialistă este cea mai 
interesată dintre toate societățile în a 
ob(ine eficienta accelerată a valori
lor culturii asupra omului, în a con
verti energia spirituală a conștiinfei 
în actul construcției, va fi și cea mai 
interesată să ocrotească „condiția* 
creafiei, a fecundității ei și, reciproc, 
să o apere de morbul sterilității.

Dacă în procesul de creafie al ar
tistului individual riscurile unei boli 
sînt limitate prin însuși caracterul in
dividual al creației și compensate de 
sănătatea majoritară a celorlalți, cu 
altă acuitate și primejdie se înfăți
șează fenomenul în cazul creafiei co
lective, cum ar fi cea teatrală, de pil
dă, unde gripa profesională a unuia 
amenință organismul însuși, afectea
ză persoana de data asta colectivă.

Cine n-a auzit vorbindu-se de ma
nierismul cutărui artist, de prețiozi
tate, falsă originalitate, facilitate, de 
aulopastișare, platitudine, ermetism, 
de trivialitate sau epigonism, de 
confuzie ideologică, pletoră stilistică 
sau șarjă cabotină? Nu sînt aceste 
caracterizări tot atîtea diagnostice ale 
unor maladii ale creafiei pe care 
confrafii. criticii, opinia publică, le 
constată în „fișa de observație’ a 
unor artiști ? Aflăm că un actor s-a 
„plafonat” sau e „același în fiecare 
rol", că echipa „suferă de lipsă de 
omogenitate", că reqizorul „n-are 
gust", sau e „hipertrofie*, că un a- 
nume film e condus „de o mînă di
letantă’, toate aprecieri care su
gerează clar o Infirmitate, o carență 
fiziologică. Asemenea anomalii sînt 
semne ale unor boli ale energiei 
creatoare, ale sistemului etic al crea
fiei, veritabil sistem nervos care fine 
în dependentă pe cel cardio-vascular 
și cel muscular-locomofor, de care 
de altfel, la propriu, creafia nu e străi
nă, ea fiind, după opinia unui laureat 
al Premiului Nobei, „o disciplină in
telectuală șl corporală, o școală de 
energie". Cum ar putea funefiona o 
disciplină fără încordare etică, fără 
perspectiva răspunderii, solidarității, a 
comunicării șl schimbului social? 
„Rostesc parola eroului ce vine, fac 
semnul democrației. Nimic nu voi 
primi, dacă nu e să dau în aceeași 
măsură". In acest „Cîntec despre mine 
însumi" nu recunoaștem fiecare din 
noi, alături de Walt Whitman, ra
portul fundamental al creatorului cu 
lumea, legătura ombilicală a fructu
lui cu pămînful, a conștiinfei cu exis
tenta? încape oare în acest raport în 
arc voltaic contabilitatea unor artiști 
care se cheltuiesc în funcție de ce 
încasează? în clipa în care stimulen
tul real, decisiv, al creației se află 
în afara ei, creafia însăși se năruie, 
ca un ciment fără priză internă, prop
tit doar în vremelnice cofraje. De
zinteresul șl generozitatea singure 
garantează sănătatea spiritului crea
tor, tonifică voința de creafie.

Am auzit, nu o dată, artiști tineri 
sau mai pufin tineri, defalcîndu-și 
efortul de „creafie" pe debușee și 
procente, după o foarte ciudată, pri
mejdioasă și mai ales naivă geogra
fie de interese. Nici granitul nu re
zistă la asemenea fluctuații de tem
peratură, darmite gingașul talent! Vi-I 
închipuiți pe Van Gogh sau pe Emi- 
nescu drămuindu-și pasiunea în du
micate, pilule, dividende, pușculife, 
închiriindu-și emoțiile șl tensiunea spi
rituală, sau suspendîndu-și febra inspi
rației la ora cutare „trecute fix’, cînd

Dan NASTA

„ai treabă, n-ai treabă", te dedici sca
dentelor cumva lucrative, sau plictisu
lui — la care, în definitiv, îți dă drep
tul regulamentul de ordine interioară, 
sau litera programului afișat în avi
zier ? Asemenea deprinderi poartă e- 
chivalenfe birocratice, sterilizatoare ; 
comoditatea, lăbărțarea, risipirea nu

constituie un climat apropiat creafiei, 
așa cum benzinei nu-i face bine chi
britul aprins.

Ni s-ar putea riposta că privim pro
blema idealist, în afara unor condi
ționări materiale. Dar, remareînd exis
tenta reală și importanta acestor fac
tori, nu putem decît sublinia nece
sitatea unei opțiuni care să pună ac
centul pe ceea ce este esențial, crea
ția. „Nimic nu voi primi, dacă nu e 
să dau în aceeași măsură’, afirmă cli
matul tensiunii elementare, de limi
tă, a demnității umane și a creafiei 
în numele ei.

Arta, înainte de a fi un act de 
expresie, o imagine, este un act de 
curaj al gîndirii, un act de concep
ție, de naștere, implicînd holărîre, 
efort, caznă, rezistentă. Nu e nevoie 
să-l cităm pe Michelangelo ca să în
țelegem că în fiecare act de concep
ție se include un anumit eroism, în 
primul rînd fafă de inerțiile din tine, 
fată de toate încătușările propriilor 
reușite, care te pot îndemna la aufo- 
mulțumire și stagnare, fafă de preju
decăți sau neînțelegeri din partea al
tora etc. Delacroix spune că-fi tre
buie „o mare îndrăzneală ca să fii 
tu însuți'. Creafia începe de la a-

ceasfă sfăpînire de sine care urmea
ză să capete formă pentru ceilalți. 
Credinfa în propriile cunoașteri și 
descoperiri, nevoia și curajul de a 
concepe, de a naște idei noi și a le 
comunica reprezintă sursa tuturor ope
relor de arfă.

Aceeași forță morală va avea să 
asigure continuitatea creafiei de-a 
lungul și de-a latul erorilor și eșecu
rilor, fără de care, firește, nu există 
descoperire și invenfie. Abandonul, 
abdicarea nu califică pe artist, ta
lentul — „credinfa în fine, în forfa 
ta”, cum îl definea Gorki în „Azilul 
de noapte" — escaladînd infern eșe
cul. Este foarte util să cînfăreșfi fără 
dispreț preconceput crificile, chiar 
cele mai neplăcute, ele născînd în
cordarea salutară, insatisfacția rege
neratoare.

Succesul, deși înfr-o anumită con
junctură pricinuiește o destindere, o 
căldură care dă bobocului ghies să 
înflorească, riscă să devină, nesupra
vegheat, un teren de felurite însă- 
mînfări microbiene. Cîte talente nu-și 
consumă meteoric substanfa, mole- 
șindu-și „virtutea" în capcana vane
lor dezmierdări! Un actor răsfățat de 
public, fără un regim sever de auto
control, riscă rapid obezitatea spiri
tului de creafie, cuibărirea în limi
tele deja atinse; uneori consacrarea, 
pentru un caracter slab, este o vitri
nă de sticlă cu reclamă de neon, în 
care respectivul se înfepeneșfe în
fr-o poză comodă, cea a răspunsului 
la aplauzele consacrării, croită pe re
flexul de satisfaefie pe care publicul 
l-a deprins. Lipsa de curaj în a-și 
contrazice trecutele succese l-a a- 
vansat în rangul în care creafia ar 
deveni lipsită de tact și năruitoare 
de reputafie. De ce să mai riști, să te 
mai încumefi, pe tărîmuri noi, cînd 
chiar și eșecul e recunoscut ca un 
„succes' I Această încremenire din 
timpul viefii ține loc de statuie după 
moarte, care de aceea nici nu mai 
vine. în locu-i se așterne blocul ui
tării.

Creafia fiind măsura viefii noastre, 
întemeierea și datoria ei fafă de cei
lalți, sîntem datori a veghea la să
nătatea ei. Dreptul la pensie și pri
vilegiul de a crea sînt deopotrivă a- 
sigurafe de democrația socialistă, dar 
uneori nedumerește opțiunea unor ar
tiști în ce privește logica succesiu
nii lor.

AGENDA
CULTURALĂ

Premieră 
la Naționalul 
bucureștean

Ieri seara, în sala „Stu
dio" a Teatrului Național 
„I. L. Caragiale" din Capi
tală, a avut loc premiera 
spectacolului „Nunta însîn- 
gerată" de Federico Garda 
Lorca. In distribuție : Tanți 
Cocea. Maria Voluntaru, ar
tiste emerite. Chirii Econo
mii. Emanoil Petrul. Adela 
Mărculescu, Fifi Mihailo
vich Elena Sereda. Eva Pă- 
trășcanu, Elena Galaction, 
Draga Olteanu, Ilinca To- 
moroveanu și alții. Regia 
spectacolului aparține lui 
Miron Niculescu, iar sce
nografia este semnată de 
Mihai. Tofan.

Zilele filmului 
cehoslovac

Cinematograful „Repu
blica" din Capitală a găz
duit ieri seara spectacolul 
de gală cu filmul „Atenta
tul", în regia lui Jiri Se- 
quens, prezentat în cadrul 
„Zilelor filmului cehoslo
vac", manifestare organiza
tă cu prilejul celei de-a 
21-a aniversări a eliberării 
Cehoslovaciei. în zilele de
dicate filmului cehoslovac 
vor rula, la același cinema
tograf, încă două producții 
recente ale studiourilor ce
hoslovace : „Magazinul de 
pe strada mare" și „O clasă 
neobișnuită".

PAUL SCHUSTER

Văpaie de februarie
Cartea lui Paul 

Schuster, „Văpaie de 
februarie", este ro
manul unei formări 
ideologice și revolu
ționare, a unei seve
re maturizări. Acțiu
nea se desfășoară în 
anii crizei economice 
din 1929—1933, mate
rialul narativ consti- 
tuindu-l experiențele 
acumulate de adoles
centul Nicolae Iones- 
cu, abia ieșit din 
atmosfera de ipocrită 
pioșenie și milă a or
felinatului „Sf. Pa- 
raschiva", în contac
tul lui cu un Bucu
rești plin de contras
te izbitoare. Eroul 
străbate diferite me
dii, cunoaște nume
roși oameni pe care 
învață treptat să-i 
iubească sau să-i u- 
rască. Romanul ia 
astfel aspectul , unei 
secționări sociale care 
relevă treptat cauzele 
izbucnirii puternicei 
greve a ceferiștilor și 
largul ei ecou. Prin 
forța întîmplărilor și 
cu ajutorul atentei 
îndrumări din partea 
tovarășilor de mun
că, se produce clarifi
carea ideologică a or
fanului dezorientat, 
dar înzestrat cu un

deosebit simț al dem
nității umane. De la 
apărarea propriei li
bertăți, acesta capătă 
conștiința clasei sale, 
sentimentul respon
sabilității ce incumbă 
fiecăruia, raportat la 
scopul luptei colecti
ve. El se angajează 
pasionat, cu toată in
candescența tinereții 
în efortul revoluțio
nar al clasei munci
toare.

Cîteva portrete iz
butite (comunistul 
ceferist Mișu, Hara- 
lambie Olteanu, pa
tronul tîmplăriei un
de Nae își face uce
nicia, și sofia sa A- 
glae. Viorel, veselul 
elev al școlii de me
serii C.F.R., care do
vedește un curaj și 
un devotament neaș
teptat în momentul 
grevei) și capacitatea 
autorului de a crea 
prin cîteva notații 
atmosfera dau citito
rului impresia certă 
de autenticitate.

Elementul epic do
mină și covîrșește 
cele cîteva încercări 
de analiză. Autorul 
merge mai puțin pe 
drumul surprinderii 
mutațiilor psihice 
foarte intime, notația

venind întotdeauna 
din exteriorul perso
najelor și nu din con
stituția lor interioară.

Unele personaje se 
pierd pe parcursul 
romanului și din per
spectiva ansamblului 
devin inutile, cum ar 
fi Stelian sau Petre 
Gorjan. Asupra cîtor- 
va episoade parazita
re aparținînd tipare
lor literare des între
buințate și deci ne
convingătoare autorul 
insistă forțat, în timp 
ce altele, deși fugare, 
au o semnificație și 
o expresivitate in
contestabile.

Romanul lui Paul 
Schuster, „Văpaie de 
februarie", comunică 
printr-o mișcare epi
că simplă și densă, 
printr-o compoziție 
nepretențioasă, o vi
brație adîncă. Se des
prind din filele lui 
tabloul unei epoci 
frămîntate și un per
sonaj viabil reprezen
tant al unei categorii 
întregi de proletari 
deveniți conștient! de 
misiunea și puterea 
lor, tenaci în lupta 
pentru cucerirea unei 
vieți noi.

Dana DUMITRIU

Finala întrecerii
artistice 
studențești

Astăzi începe la Cluj faza 
pe țară a Festivalului ar
tistic studențesc, dedicat 
celei de-a 45-a aniversări 
a creării Partidului Comu
nist Român. Artiștii ama
tori studenți prezintă 16 
piese ale dramaturgiei ori
ginale, clasice și contempo
rane, precum și o serie de 
spectacole muzical-literare. 
Festivalul se desfășoară în
tre 22—25 aprilie și reuneș
te formațiile de teatru ale 
studenților din București, 
Iași, Timișoara, Brașov, 
Tîrgu Mureș, Craiova, Pe- 
troșeni, Galați, Oradea, Pi
tești, Bacău și din orașul 
gazdă, clasate pe primele 
locuri în întrecerea pe cen
tre universitare. între 1 și 
4 mai vor continua în Ca
pitală. întrecerile la care se 
vor întîlni formațiile fol
clorice. corale și de estradă.

■
Festival muzical

în programul ediției din 
acest an a Festivalului mu
zical „Primăvara la Pra- 
ga“, care are loc între 12 
mai și 4 iunie, figurează și 
corul Madrigal, care, sub 
conducerea dirijorului Ma
rin Constantin, va prezen
ta un program cuprinzînd 
lucrări de muzică preclasi
că și contemporană. Din 
țara noastră vor mai par
ticipa la spectacolele de o- 
peră din cadrul festivalului 
mezzo-soprana Elena Cer- 
nei și tenorul Ion Buzea 
care vor cînta în „Cavale
rul rozelor" și respectiv în 
„Tosca".

Problemele informării
(Urmare din pag. I)

care încearcă să la contact. Teh
nicianul, medicul sau economistul 
nu vor găsi un studiu limpede șl 
cuprinzător despre Beckett sau 
Faulkner, despre simfonismul sau 
plastica modernă. Ceilalți nu vor 
găsi nici el o carte, nu de mari 
proporții, suficient de serioasă și 
de simplă, în același timp, care 
să-i introducă în domeniile miste
rioase pentru ei în care ar vrea să 
se orienteze. Ea este însă cu atît 
mai necesară cu cît le-ar folosi 
pentru a înțelege nu numai acele 
lucruri speciale, dar însăși lumea 
epocii noastre cu problemele ei, în 
fiecare zi altele, în fiecare zi mai 
tulburătoare, tocmai din cauza 
schimbărilor de perspectivă, de 
viață chiar pe care Ie implică pro
gresele științei și ale tehnicii.

Fără îndoială că nu este ușor să 
explici lucruri complicate unor ne- 
specialiști, fie că trebuie să pre
zinți teoria cuantelor unul esteti
cian, dodecafonismul sau existen

țialismul unui medic. Asemenea 
lucrări, sub cele mai diferite forme, 
există în diferite limbi și au în
ceput să se publice și la noi. O- 
mului însetat de cultură și de cu
noaștere pe care-1 creează aceas
tă epocă în țara noastră, astfel de 
mijloace de informare trebuie să 1 
se ofere, în forme cît mai variate, 
în condiții cît mai bune, cu o com
petență și o accesibilitate îmbina
te cît mai deplin, într-un număr cît 
mai mare în raport cu ceea ce edi
turile noastre au dat la Iveală în 
anii din urmă. Există, de pildă, în 
alte țări colecții — multe din ele 
în format de buzunar — dedicate 
problemelor esențiale ale științei, 
literaturii, artei, vieții sociale, isto
riei, ca și marilor personalități ale 
culturii. Cred că este neapărat ne
cesar ca editurile noastre, Impăr- 
țindu-șl judicios sarcinile de acest 
gen cuprinse într-un maTe plan de 
ansamblu, să prevadă publicarea 
organizată, ritmică, a unor colecții 
cuprinzînd volume nu de mari pro
porții, dar temeinice șl larg acce-

culturale
sibile, cu indicații bibliografice 
pentru cine vrea să știe mai mult 
încă, în cele mai variate domenii, 
de la cel al istoriei literaturii, plas
ticii șl muzicii, pînă la al istoriei 
medicine!, filozofiei, tehnicii, alături 
de mici monografii asupra scri
itorilor, artiștilor, curentelor, stilu
rilor în artă, ca șl asupra electro
nicii, cuceririi spațiului cosmic, 
problemelor biologiei moderne etc.

Mai mult decît atît. Tehnicianu
lui, medicului sau economistului, 
profesorului, pictorului, istoricului, 
biologului sau geologului la care 
ne refeream mai înainte îl lipsesc 
și alte Instrumente de Informare, 
cum sînt dicționarele enciclopedice 
care să le pună la dispoziție cele 
mai variate informații în legătură 
fie cu sensul exact al unul cuvînt, 
unul curent, unei Idei (expresio
nism, structuralism, absurd, dode- 
cafonism, fauvism, existențialism 
etc.), fie cu trăsăturile esențiale 
ale creației unui scriitor, artist, om 
de știință, cu fixarea locului ce-1

ocupă în domeniul său, cu schița
rea valorii sale reale.

Pentru aceasta, sînt necesare 
însă enciclopedii competente, de 
preferință pe specialități (literare, 
muzicale, geografice, plastice, is
torice, științifice etc.) și la diferite 
niveluri.

Cultura, arta constituie fac
tori a căror Importanță nu poate fi 
subapreciată, căci datorită lor, în 
această epocă de predominare a 
tehnicii, omul poate să stăpîneas- 
că cele mai complicate mașini pe 
care le-a conceput, dar să și vi
breze la cele mai delicate senti
mente umane. Pe de altă parte, ig
norarea progreselor științei și teh
nicii poate duce la ruperi de ritmul 
vieții noastre de azi, la neînțele
gerea noilor perspective pe care 
progresele de care vorbeam le 
deschide omului.

Pentru evitarea rămînerilor în 
urmă pe care le pot crea neînțele
gerea sau minimalizarea necesită
ții de a-1 ține la curent pe omul de 
astăzi cu mersul înainte al culturii 
și civilizației, cred că editurile 
noastre au îndatorirea să grăbeas
că și să adîncească procesul de 
publicare a unor colecții șl enci
clopedii menite să ne informeze la 
înaltul nivel de cunoștințe al epo
cii noastre.

Dintotdeauna au fost 
unele profesii care prin 
specificul lor — contactul 
direct cu oamenii, cu pro
blemele de viață și preocu
pările lor spirituale — au 
cerut specialiștilor respec
tivi un orizont mai larg, 
mai bogat de cunoștințe. 
Mă gîndesc la medici, arhi- 
tecți, pedagogi. In societa
tea contemporană, acest 
caracter larg umanitar și 
social al profesiilor aminti
te a devenit și mai pro
nunțat datorită progresului 
uriaș pe care l-au realizat 
științele, cît și importante
lor transformări pe care 
condițiile vieții moderne Ie 
determină asupra semenilor 
noștri. Iată de ce problema 
formării, pregătirii acestor 
specialiști constituie obiec
tul preocupărilor și discu
țiilor profesorilor din lu
mea întreagă.

Tot mai adesea se pune 
întrebarea i ce anume tră
sături îl caracterizează as
tăzi pe medic și care sînt 
mijloacele pentru a forma 
„medicul ideal". Unii iluș
tri confrați într-ale medi
cinii sînt de părere — si 
pe bună dreptate — că me
dicului ideal i se cer nu
meroase calități pe lîngă 
bogăția de cunoștințe : să 
fie inteligent, perfect cu
noscător al clinicii, tera
peut energic dar prudent, 
îndemînatic, devotat, prie
tenos, să fie om cu fizicul 
și psihicul sănătos ș.a. Dar 
pe ce căi pot fi cultivate 
asemenea calități în condi
țiile de azi cînd avem de-a 
face cu multiplicarea tot 
mai covîrșitoare a cunoș
tințelor care alcătuiesc di
versele specialități, cu teh
nicizarea din ce în ce mai 
adîncită a practicii medi
cale ?

După cum se știe, vechiul

medic universal, omniprac- 
tlcian a dispărut și a fost 
înlocuit prin tot mai multi 
specialiști clinici sau de la
borator, a căror capacitate 
se vede limitată la tot atî
tea domenii de cunoștințe 
parcelare. Mi se pare însă

aproape mecanizate a unor 
diagnoze și chiar a unor 
tratamente aproape deplin 
tipizate, standardizate. Dar 
asemenea împrejurări sînt 
și vor rămîne, cred, încă 
mult timp cu totul excep
ționale. Cu cît anumite cu

MEDICUL
IDEAL

de acad. prof. dr. luliu NIȚULESCU

că specializarea și limita
rea excesive vin oarecum 
în contradicție cu adevăra
tul spirit al medicinei, cu 
însăși menirea ei, care are 
în vedere unitatea indivizi
bilă a organismului bolnav 
și indisolubilele sale rela
ții cu mediul ambiant — nu 
numai fizic, ci și social. 
Desigur, progresul actual 
al medicinei permite uneori 
precizarea prin tehnici

Paslunea pentru viitoarea profesiune în
cepe de pe băncile școlii. Iată-1 la lucru 
pe cițlva viitori chlmiști, în prezent elevi 
la liceul „T. Vladlmirescu" din Capitală

Foto : A. Carto] an

I
ie Filarmonica de stat „G. Enescu* (la sala mică a Palatului 

Republicii) : RECITAL DE PIAN MARIA CRISTIAN — 20.

I» Teatrul de operă și balet : NUNTA LUI FIGARO — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : ROSEMARIE — 19,30.

• Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : DIN 
JALE SE ÎNTRUPEAZĂ ELECTRA — 19, (sala Studio) ; 

IÎNTÎLNIREA CU ÎNGERUL - 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din B-dul Schitu 

IMăgureanu nr. 1): UN TRAMVAI NUMIT DORINȚĂ — 19,30,
(sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) ■ CAZUL OPPENHEIMER 
— 19,30.

I. Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : LUNA DEZMOȘ
TENIȚILOR — 20.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : ARICIUL DE LA DOPUL 
PERFECT - 20.

Ia Teatrul Mic : AMOOOR — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : COCOȘELUL NEASCULTĂTOR 
— 15,30

I* Teatrul „Țăndărică" (sala din str. Academiei) : TIGRIȘO- 
RUL PETRE — 17.

a Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : PRO
FESORUL DE FRANCEZA — 20, (sala Victoria) : CU MU- 

IZICA... E DE GLUMIT — 20
a Circul de stat t SPECTACOL PREZENTAT DE CIRCUL 
MARE DIN MOSCOVA — 19,30.

■ a HAIDUCII — cinemascop : Patria (completare Cabinetul 
Ide stampe) — 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15.

a CORĂBIILE LUNGI — cinemascop : București — 9,30; 
12,15; 15,30; 18,15; 20,45, Modern — 8,30; 11; 13,30; 16; 

(18,45; 21,15, Tomis (completare Geologii) — 9,30| 12,15;
15; 17,45; 20,30.

a ATENTATUL — cinemascop : Republica — 9,15; 11,30, 14; 
16,30; 18,45; 21.

Ia VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA : Luceafărul (comple
tare Cu acul si ața) — 10, 12,30; 15,45; 18,15; 20,45, Rahova 
— 15,30; 18; 20,30.

Ia ROMEO ȘI JULIETA : Cinemateca — 10; 12; 14.
a PARCAREA INTERZISĂ : Capitol (completare Orașul care 
iubește) — 9,30; 11.45: 14; 16,15; 18,30; 20,45, Feroviar (com
pletare Cabinetul de stampe) — 9,30; 11,45; 14, 16,15; 

118,30; 20,45.
a HAI, FRANȚA 1 : Festival — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
21, Melodia — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45 (la ambele 

I completarea Cabinetul de stampe), Excelsior (completare
Orizont științific nr. 1) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.

a FIFI ÎNARIPATUL : Victoria (completare Pasiuni) — 10; 
112; 14; 16; 18,15; 20,30, Popular (completare Tîrguri și iar

maroace) - 10,30; 16; 18,15; 20,30.

a LUMINA VERDE — cinemascop : Central (completare 
Acolo unde Carpatil tnttinesc Dunărea) — 10; 12; 14,30;

116,30; 18,30; 20,30
a TREI PRIMĂVERI ALE LUI LENIN: Lumina (completare 
Lenin în Samara) — 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.

Ia REGINA CÎNTECEI.OR : Union — 15,15; 18; 20,45.
a PROGRAM PENTRU COPII : Doina — 10.

a STEAUA BALETULUI : Doina (completare Plasma) — 11,30; 
13,45; 16; 18.15; 20,30.

I a LIPSA DE APĂ — ȘTIINȚĂ ȘI TEHNICA Nr. 8 — ȚARA 
■ HAȚEGULUI — BALETUL NEGRU DIN SENEGAL — CAR

noștințe se Integrează în 
sistemul tipizat, cu atît mai 
mult progresele fiziologiei, 
biochimiei și biofizicii ne 
permit aștăzi o adîncire a 
nenumăratelor procese care 
se desfășoară în organis
mul sănătos șl cel bolnav, 
cu caracterul lor complex 
și cu totul individual și pe 
care nici o practică stan
dardizată nu le poate in
fluența cu eficacitate. Mai 
mult ca oricînd se adeve
rește vechiul dicton : „Nu 
sînt boli, ci numai oameni 
bolnavi*. Tot mai clar ne 
apare importanța factorilor 
psihici și sociali, care in
tervin activ în desfășura
rea bolilor șl, deci, și ne
cesitatea unei cunoașteri 
adînci nu numai a fiziopa- 
tologiei organice, ci și a fi- 
ziopatologiei psihicului pa- 
cienților.

Medicul nu poate, ade
sea, exercita o acțiune cu
rativă eficace dacă nu 
reușește să stabilească o 
înțelegere directă cu pa
cientul, dadă nu-1 cîștigă 
încrederea deplină și nu-1 
stimulează forțele psihice 
proprii. Știlnțifizarea, cu 
toate succesele ei, nu poate 
înlocui necesitatea acelei 
calde Înțelegeri șl strînse 
legături sufletești necesare 
între medic și pacient — 
căruia numai tactul șl sfa
turile medicului îi pot re
stabili încrederea șl echili
brul psihic. Medicul, cred 
eu, nu poate fl numai sa
vant, nu poate acționa cu 
precizia mecanică a unui 
robot. El trebuie să fie îna
inte de toate un specialist 
umanitar, social. îndrăz
nesc să afirm — păstrînd 
bineînțeles proporțiile și 
deosebirile Inerente — că 
în aceeași situație se află 
și ceilalți specialiști de care 
aminteam la început — pe-

dagogil, agronomii, arhltec- 
ții etc.

Metodele didactice cu
rente, testele de examen 
studențesc ne permit să 
transmitem un număr de 
cunoștințe, să verificăm 
competenta viitorului me
dic. Dar cine analizează și 
ia în considerație relațiile 
ideale între specialiștii mai 
sus-citați și oamenii în mij
locul cărora aceștia lucrea
ză, înțelege limpede impor
tanța și necesitatea unei 
pregătiri sociologice gene
rale, care să completeze 
fericit pregătirea profesio
nală. Așadar, școala supe
rioară medicală — și nu 
numai ea — socotesc că 
trebuie să dea o atenție 
deosebită acestei proble
me, să caute să cultive și 
să dirijeze atent sentimen
tele sociale și chiar sensi
bilitatea artistică a studen
ților, calitățile de omenie 
și de devotament, absolut 
indispensabile adevăratului 
medic. Înarmat cu o largă 
cunoaștere a problemelor 
sociale, de viață, viitorul 
practician să păstreze acel 
contact strîns cu oamenii 
și-și va putea întreține pro
pria căldură sufletească 
și simpatia larg umanitară, 
fără de care eficienta mun
cii sale rămîne stînjenită și 
limitată. Numai așa tînărul 
specialist poate găsi în su
fletul său energia neobo
sită șl imboldul devota
mentului neprecupețit și a 
dăruirii de sine, fără de 
care nu-șl poate tndeplini 
nobila sa misiune socială.

Nu trebuie să uităm că 
știința medicinei rămîne, 
în anumite privințe, o artă 
care cere nu numai aptitu
dini șl abilități personale, 
cl șl sensibilitate, Imagina
ție, afinități pentru lumea 
ideilor și sentimentelor. 
Necesitatea unei bogate 
culturi generale, psihologi
ce, pedagogice și chiar ar
tistice apare evidentă pen
tru un medic ideal, la fel 
ca și pentru un pedagog, 
agronom sau constructor 
Ideal. Țelul nostru trebuie 
să fie formarea unui astfel 
de profesionist. Dar cum 
putem împăca această ce
rință cu limitarea timpului 
de studiu, covîrșit, el În
suși, prin sporul rapid al 
cunoștințelor științifice 
deopotrivă indispensabile ? 
Tot mal evidentă apare ne
cesitatea deplasării mai ac
centuate a atenției de la 
cerința acumulării a cît mai 
multe cunoștințe, la aceea 
a formării inteligentei, a 
deprinderii unei metode șl 
a obișnuinței de studiu, a 
învățării unei „metode de 
a învăța*. Departe de mine 
ideea de a da o rețetă, 
cred totuși că reducerea 
volumului cursurilor și în
locuirea lor cu lectura per
sonală șl cu discuțiile se- 
minariale, sporirea cît mai 
mare a timpului de practi
că, dirijată — în primii ani 
după absolvire — pe lîngă 
medici deplin formați, se 
vor impune ca metode efi
ciente ce vor putea deter
mina echilibrul de muncă, 
de erudiție, de specializare 
și de formare a unei perso
nalități complete, pe măsu
ra cerințelor șl exigentelor 
societății noastre socialiste.

TIERE NOI ÎN BUCUREȘTI: Timpuri Noi — 10—21 în con
tinuare.
a LA PORȚILE PĂMÎNTULUI — cinemascop i Giuleștf (com
pletare Un bloc neobișnuit) — 16; 18,15; 20,30, Arta (com
pletare Cocenel) — 10; 12,30; 15; 17,30; 20.
a DESENE SECRETE : înfrățirea Intre popoare (completare 
Ivan Funev) — 10; 16,30; 18,30; 20,30.
a WINNETOU — cinemascop (ambele serii) : Dacia — 9—‘ 
12,30 în continuare ; 16,30; 20,15.
a RĂSCOALA — cinemascop ; Buzești — 15; 17,45; 20,30, 
Gloria (completare Țara Hațegului) — 10; 12,30; 15,15; 
18; 20,45.
a FINALA BUCLUCAȘA : Grivița — 10; 12,15; 16; 18,15; 
20,30.
a BARCAGIUL — cinemascop : Bucegl (completare Energia)
— 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30.
a MUNCILE LUI HERCULE: Unirea - 11; 16, 18,15, 20,30. 
a WINNETOU (seria I) : Flacăra (completare Cu acul și 
ața) — 10, 15,30; 18, 20,30.
a TOM JONES : Vitan — 15,30; 18,15; 20,45.
a WINNETOU — cinemascop (seria a II-a) : Miorița (com
pletare Orizont științific nr. 1) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30, 
Drumul Sării (completare Vizita conducătorilor de partid șl 
de stat tn regiunea Crlșana) — 15; 17,30; 20.
a DIVORȚ ITALIAN : Munca — 10,30; 15,30; 18; 20,30.
a DUPĂ MINE, CANALII I : Aurora (completare Orizont 
Științific nr. 1) — 10; 12,30; 15; 17,45; 20,30, Flamura (com
pletare Cabinetul de stampe) — 10; 12,30; 15,30; 18; 20,30. 
a DULCEA PASĂRE A TINEREȚII — cinemascop : Moșilor
— 15,30; 18; 20,30.
a BEATA : Viitorul (completare Ptrvu Mutu-Zugravul) — 
15,30; 18; 20,30.
a VANINA VANINI : Colentlna — 15,30; 18; 20,30.
a ÎNDRĂZNEȚUL PARDAILLAN — cinemascop : Volga 
(completare Orizont științific nr. 1) — 9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21.
• CHEILE CERULUI : Floreasca (completare Cn acul și ața)
— 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30.
a BOCCELUȚA : Progresul (completare Lucrările primei con
sfătuiri pe tară a lucrătorilor din construcții) — 15,30; 
18; 20,30.
a FEMEIA NECUNOSCUTA : Lira (completare Geologii) s-a 
15; 17,45; 20,30.
a A FOST CÎNDVA HOȚ — cinemascop ; Ferentari (com
pletare Și acum... puțină gimnastică) — 10, 15,30; 18; 20,30, 
Pacea fcompletare Lucrările primei consfătuiri pe tară a 
lucrătorilor din construcții) — 16; 18,15; 20,30.
a CALEA VICTORIEI SAU CHEIA VISURILOR: Cotroceni 
(completare Tîrguri și iarmaroace) — 15,30: 18; 20,30.
a TRANZIT — cinemascop i Crlngași (completare Secretul 
trecutului) — 15,45; 18» 20,15.
a PROCESUL ALB — cinemascop i Cosmos t-J 15; 17,30; 20.

VIZIUNE
• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Pentru copil - 
Noile aventuri ale echipajului „Val-Vtrtej* : „SURPRINS’ 
DE VULCAN* — film realizat de Studioul de televiziuni 
„București* a 20,00 — SĂPTĂMÎNA : „Vtrsta I — 10 ani' 
(reportaj de la Termocentrala de la Borzeștl); „La ordinea 
zilei — semănatul porumbului*. Interviu cu Tiberiu Mureșar, 
directorul Institutului de cercetări de la Fundulea ; „Priviți 
cerul* — reportai din Cluj de la observatorul astronomic a’ 
unui amator ; „Noi elemente de automatizare*; „Culise de 
muzee* , „Medicina tn pas cu timpul"; „Școala gra
ției" • 21,00 — Avanpremieră — spicuiri din programele de 
săptămîna viitoare ale televiziunii • 21,15 — Teleglob — 
emisiune de călătorii geografice „Ascensiuni pe Materhon"
• 21,35 — Filmul „Cineva acolo sus mă iubește" • 23,30 — 
Telejurnalul de noapte • 23,40 — Buletin meteorologic.
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VIZITA OASPEȚILOR IUGOSLAVI La a 20-a aniversare a P.S.U.G.

ai Partidului Comunist Francez
Joi, 21 aprilie, a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai 
Partidului Comunist Francez, con
dusă de tovarășul Gaston Plisson- 
nier, membru al Biroului Politic, 
secretar al C.C. al P.C.F., care la 
invitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român face 
o vizită în țara noastră.

Din delegație fac parte Jacque
line Geliy, membru al C.C. al 
P.C.F., Paul Chastellain, membru 
al C.C., secretar al Federației Hau- 
tes Pyrânâes a P.C.F, Marcel Lon- 
guet, secretar al Federației Indre

Pe strâzile orașului Brașov

COCTEIL CU PRILEJUL 
ANIVERSĂRII P.S.U.G.

et Loire a P.C.F., Jean Garcia, co
laborator al Secției de politică ex
ternă a C.C. al P.C.F., și J. Luslac, 
redactor șef al publicației „La 
Terre".

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost întîmpinată de Mihai 
Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la 
P.C.R., ~ ' ' '
Dănică, 
la C.C. 
partid.

C.C. al
Ștefan Andrei și Petre 

adjuncți de șef de secție 
al P.C.R., de activiști de

(Agerpres)

(Urmare din pag. I)

în continuare, sînt vizitate prin
cipalele sectoare ale uzinei, unde 
constructorii de tractoare folosesc 
cu pricepere utilajul perfecționat 
și experiența dobîndită în anii de 
muncă, realizînd în numai 4 zile 
producția primului an de fabricație 
în serie. în secția de bază a în
treprinderii — uzinaj și montaj 
motor — se urmărește procesul 
tehnologic complex de fabricare a 
motoarelor de 45—65 C.P., care se 
desfășoară pe linii automate și ma- 
șini-agregat, proiectate și execu
tate la înalt nivel calitativ în în
treprindere și în alte mari unități 
industriale brașovene. Oaspeții se 
opresc în fața celor 4 benzi trans
portoare care poartă, în cadența 
unei bătăi de ceasornic, piesele 
componente ale tractorului. Pre
ședintele Tito se interesează în
deaproape de gradul de automati
zare, de influența pe care o are 
asupra creșterii productivității 
muncii.

Se trece apoi într-o hală imensă, 
unde motoarele sînt rodate la ban
cul de probă. Atrage atenția cons
trucția prevăzută cu mijloace mo
derne de aerisire, de captare a zgo
motelor și trepidațiilor — expresia 
îmbinării cerințelor tehnice cu gri
ja față de om. Și această secție 
este creată de proiectanții și cons
tructorii uzinei.

în următoarea secție, montaj ge
neral, oaspeții se opresc la caruse
lul de montare a tractoarelor.

Apoi au fost prezentate di
feritele tipuri de tractoare pro
duse aici.

O demonstrație practică cu trac
torul greu pe șenile S-l 300, 
mașină de înaltă tehnicitate, 
care lucrează și pe șantierul 
complexului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, 
precum și cu tractorul S-650 a 
arătat calitățile lor tehnico-func- 
ționale superioare, preocuparea 
constructorilor de a asigura satis
facerea cerințelor mecanizării com
plexe a agriculturii și ale altor sec
toare ale economiei naționale. în 
tot timpul vizitei, tovarășii Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu 
s-au oprit la principalele locuri de 
muncă, au urat noi succese mun
citorilor. Pretutindeni, constructo
rii de tractoare i-au întîmpinat cu 
deosebită căldură.

în încheierea vizitei, președin
tele Tito și soția au semnat în car
tea de onoare : „Sîntem adînc im
presionați de această uzină cu a- 
devărat modernă. Cred că în pri
vința automatizării s-a atins un 
înalt nivel ca și, de altfel, în buna 
organizare a procesului de pro
ducție. Dorim acestui tînăr colectiv 
mult succes în viitor".

La întoarcerea de la Uzina „Trac
torul", oaspeții s-au oprit la cu
noscutul monument istoric „Bise
rica neagră" și la complexul de 
alimentație publică „Cerbul car
patin".

La amiază, comitetul regional 
de partid și comitetul executiv al 
sfatului popular regional au oferit 
un dejun în onoarea președintelui 
Tito și a soției. Au luat parte to
varășii Nicolae Ceaușescu, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș. Au participat,. de ase
menea, persoanele oficiale iugo
slave și române.

După-amiază, oaspeții au plecat 
cu trenul spre Ploiești. Pe întregul 
traseu pină la gară au fost salu
tați de mii și mii de brașoveni.

Gara Ploiești-Sud este pavoa
zată sărbătorește cu drapelele de 
stat ale celor două țări prietene. 
Se văd portretele tovarășilor Iosip 
Broz Tito și Nicolae Ceaușescu, 
pancarte cu urări de bun sosit. în 
întîmpinarea oaspeților au venit 
Dumitru Balalia, prim-secretar al 
Comitetului regional Pîoiești al 
P.C.R., Gheorghe Stan, președin
tele comitetului executiv al sfa
tului popular regional, alți repre
zentanți ai organelor locale de 
partid și de stat, numeroși oameni 
ai muncii. Potrivit vechii noastre 
tradiții, oaspeții au fost primiți cu 
pîine și sare.

Miile de ploieșteni adunați în 
grupuri compacte în fața gării, 
de-a lungul bulevardului „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej" și în centrul 
orașului, salută cu căldură pe 

' oaspeți, ovaționează pentru prie
tenia româno-iugoslavă.

Din centrul orașului, care im
presionează prin eleganța noilor 
sale construcții, coloana de mașini, 
trecînd prin fața cunoscutei uzine 
constructoare de utilaj petrolier 
„1 Mai", se îndreaptă spre Rafină
ria Brazi. Acest puternic și impor
tant obiectiv al industriei noastre 
petroliere își anunță din depărtare

V

BELGRAD 21. — Coresponden
tul Agerpres, N. Plopeanu, trans
mite : întreaga presă iugoslavă, 
posturile de radio și de televiziune 
continuă să acorde o deosebită a- 
tenție vizitei în România a pre
ședintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito.

în primele pagini, ziarele pu
blică reportaje care oglindesc des
fășurarea vizitei oaspeților iugo
slavi în regiunea Bacău și subli
niază entuziasmul cu care au fost 
întîmpinați pretutindeni de oame
nii muncii din România.

„Și astăzi, scrie trimisul special 
al ziarului „Borba", președintele 
nostru a fost întîmplnat Toarte 
cordial, încă din momentul cînd 
în gara Borzești l-a salutat secre
tarul Comitetului regional de 
partid Bacău. Pretutindeni el a 
fost întîmpinat cu aclamații".

„Primirea călduroasă din Mol
dova", acesta este titlul sub care 
„Politika" relatează despre cea 
de-a treia zi a vizitei președintelui 
Tito. Ziarele prezintă, de aseme- 
pea, cititorilor Combinatul chimic

la Borzești și Combinatul dede 
cauciuc sintetic și relatează despre 
succesele obținute de colectivele 
celor două întreprinderi, precum 
și importanța lor pentru deplina 
valorificare a resurselor naturale 
ale țării.

Sub titlul „în vizită la prieteni", 
ziarul „Komunist" publică un ar
ticol în care scrie : „Cu toate că 
vizita președintelui Tito în Româ
nia prietenă încă nu este termi
nată, se poate constata că ea con
stituie un eveniment important în 
cadrul colaborării reciproce fruc
tuoase între cele două țări vecine. 
Vizita va da noi impulsuri dez
voltării viitoare a colaborării bi
laterale și va contribui la cunoaș
terea reciprocă a punctelor de 
vedere asupra multor probleme 
actuale din lume și din mișcarea 
muncitorească și comunistă inter
națională".

Posturile de radio și televiziune 
au transmis în cîteva rînduri re
latări și reportaje filmate despre 
vizita președintelui Tito în Ro
mânia.

Cronica zilei

Ambasadorul R. D. Germane 
București, Ewald Moldt, a oferit 
joi seara un cocteil, în saloanele 
ambasadei, cu prilejul celei de-a 
XX-a aniversări a creării Parti
dului Socialist Unit din Germania. 
Au participat Mihai Dalea, secre
tar al C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Stoica, Gheorghe Vasilichi, Vasile 
Vaida, Ștefan Voicu, membri ai 
C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., șe
ful secției relații externe a C.C. 
al P.C.R., activiști de partid, func
ționari superiori din Ministerul 
Afacerilor Externe, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

la

Traian Du
al Consiliu-

perior al Agriculturii, 
daș, secretar general 
lui Național al Cercetării Științi
fice.

TELEGRAMĂ
Peter Janos, ministrul aface

rilor externe al Republicii Popu
lare Ungare, a trimis o telegra
mă ministrului afacerilor externe 
al Republicii Socialiste România, 
Corneliu Mănescu, prin care mul
țumește pentru felicitarea priete
nească adresată cu ocazia celei 
de-a XXI-a aniversări a eliberă
rii Ungariei de sub jugul

*
Joi seara s-a înapoiat 

tală venind din Australia
Grupului român al Uniunii inter
parlamentare, care a participat la 
lucrările sesiunii de primăvară a 
Uniunii interparlamentare ce a a- 
vut loc la Canberra. Din delegație 
au făcut parte deputății Tudor 
Drăganu și C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu. .

fascist.

în Capi- 
delegația

ADDWM FESTIVĂ DE B ItlliUM
BERLIN 21. — Corespondentul 

Agerpres, St. Deju, transmite : In 
marea sală a sporturilor „Dynamo" 
din Berlin a avut loc în după- 
amiaza zilei de 21 aprilie aduna
rea festivă consacrată celei de-a 
20-a aniversări a P.S.U.G.

în prezidiu au luat loc, alături 
de conducători de partid și de stat 
ai R. D. Germane, personalități ale

vieții publice și fruntași în pro
ducție.

Adunarea a fost deschisă de 
Friederich Ebert, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.S.U.G. 
Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a făcut o expu
nere cu privire la însemnătatea 
unificării celor două partide mun
citorești, la realizările R. D. Ger
mane.

COMERȚUL EST-VEST 

în dezbatere la Geneva

prezența ca o constelație de lumini 
strălucind feeric în noapte. La so
sire, oaspeții sint întimpinați de 
Alexandru Boabă, ministrul pe
trolului, de colectivul de con
ducere al uzinei și de numeroși 
muncitori, tehnicieni și ingineri. 
Directorul general al rafinăriei, 
ing. Bujor Olteanu, îi conduce pe 
aleele străjuite de turlele instala
țiilor și marile rezervoare de pro
duse petroliere spre complexul de 
reformare catalitică. Instalațiile 
care alcătuiesc acest complex con
tribuie la sporirea valorii produse
lor obținute din fiecare tonă de 
țiței prelucrată de 2,5 ori față de 
1959, îmbunătățesc calitatea benzi
nei și asigură realizarea unei foar
te largi game de produse petro
liere și petrochimice. Oaspeții pri
vesc cu atenție tabloul de coman
dă, de la care un singur specialist 
controlează întregul proces de pro
ducție al complexului.

în continuare, este vizitată insta
lația de distilare atmosferică și sub 
vid care marchează prima etapă 
din amplul proces de prelucrare 
a țițeiului. Această instalație pro
iectată și construită în țară, prelu
crează circa un sfert din produc
ția de țiței a României. Oaspeții 
apreciază dezvoltarea acestei ade
vărate cetăți a industriei noastre 
petroliere și munca harnicului co
lectiv.

Se vizitează apoi Combinatul 
petrochimic din apropiere, vlăstar 
al industriei noastre socialiste, care 
în prezent e în continuă dezvolta
re. Oaspeții sînt întîmpinați de 
Ion Velea, prim-adjunct al minis
trului industriei chimice, de colec
tivul de conducere al întreprinde
rii și de numeroși muncitori. La 
fabrica de olefine, construcție care 
satisface cerințele tehnicii contem
porane, în fața tabloului de co
mandă, oaspeții primesc din par-, 
tea directorului combinatului, ing. 
Gavril Musca, explicații în legătu
ră cu gradul înalt de automatizare 
al acestei fabrici, al cărui întreg 
proces de producție este dirijat și 
controlat într-un singur schimb 
numai de 16 lucrători de înaltă 
calificare. Este înfățișată perspecti
va pe care o deschide noul cinci
nal dezvoltării acestui tînăr com
binat, a cărei construcție a început 
în 1963 pentru a ridica nivelul va
lorificării produselor petroliere 
românești.

Președintele Tito s-a interesat 
îndeaproape de unele probleme 
privind eficacitatea instalațiilor, 
modul lor de funcționare, precum 
și munca colectivului din cele două 
întreprinderi vizitate.

La plecare, înaltul oaspete a 
semnat în cartea de onoare a ra
finăriei : „Ne pare rău că în cursul 
călătoriei noastre nu ne-a ajuns 
timpul de a vizita și examina mai 
atent acest obiectiv gigantic. Atît 
cît am văzut, el este o unitate 
foarte modernă, de o mare valoare 
pentru economia socialistă a repu
blicii prietene, România. Doresc 
noi succese în munca colectivului 
de aici".

SOSIREA LA BUCUREȘTI 
A AMBASADORULUI 

EXTRAORDINAR ȘI PLENI
POTENȚIAR AL LIBANULUI

La 21 aprilie a.c. 
București Robert N. 
sadorul extraordinar 
tențiar al Libanului 
Socialistă România.

a sosit la 
Klat, amba- 
și plenipo- 

în Republica

SEMNAREA ACORDURILOR 
ROMĂNO-TUNISIENE 

DE COLABORARE 
CULTURALĂ ȘI TEHNICO- 

ȘTIINTIFICĂ
La 21 aprilie, la Ministerul A- 

facerilor Externe a fost semnat 
un Acord de colaborare culturală 
și un Acord de colaborare tehni- 
co-științifică între Republica So
cialistă România și Republica Tu
nisiană. Acordurile semnate stabi
lesc principiile dezvoltării relații
lor dintre cele două țări în dome
niile științei, învățămîntului, cultu
rii, artelor, presei, radioteleviziu- 
nii și sportului, precum și în do
meniile colaborării tehnico-științi- 
fice.

Din partea română acordurile 
au fost semnate de Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, iar din partea tunisiană 
de Mahmoud Maamouri, amba
sadorul Republicii Tunisia în Re
publica Socialistă România. La ce
remonia semnării au asistat Jean 
Livescu, adjunct al ministrului în
vățămîntului, David Davidescu, 
vicepreședinte al Consiliului Su-

GENEVA 21. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : La 
sesiunea Comisiei Economice a 
O.N.U. pentru Europa au început 
dezbaterile în legătură cu proble
mele comerțului Est-Vest. Delega
tul român, Vasile Nicolae, după 
ce a vorbit despre lărgirea relați
ilor comerciale ale României, a 
subliniat că țara noastră a înche
iat, de asemenea, o serie de acor
duri de cooperare tehnică, indus
trială și științifică cu un număr 
de țări, acorduri reciproc avanta
joase. El a relevat progresele în
registrate în dezvoltarea schimbu
rilor Est-Vest, dar a remarcat că 
ele ar fi fost cu mult mai sub
stanțiale dacă nu ar fi existat ob
stacolele tarifare, contingentările 
și alte dificultăți care le frînea-

ză. Vorbitorul a insistat asupra 
necesității de a se adopta măsuri 
în vederea eliminării acestor res
tricții.

Delegații Uniunii Sovietice, 
Cehoslovaciei și Bulgariei au spri
jinit la rîndul lor ideea lichidării 
barierelor care împiedică schim
burile normale dintre țările cu sis
teme economice și sociale diferite. 
Delegații Angliei, Belgiei și Sue
diei au arătat că se impun măsuri 
practice pentru stimularea schim
burilor comerciale. Reprezentan
ții R. F. Germane, Italiei și Da
nemarcei au apreciat în mod fa
vorabil perspectivele dezvoltării 
viitoare a relațiilor comerciale 
dintre țările răsăritene și cele oc
cidentale.

(Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri in țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă, cu cerul variabil în su
dul și estul țării și mai mult noros in 
Banat și Transilvania, unde izolat 
s-au semnalat ploi și averse. Tempe
ratura la ora 14 era cuprinsă între 
14 grade la Mangalia și Sulina și 27 
de grade în Cîmpia Dunării, la Bu- 
dești. în București; Vremea s-a men
ținut călduroasă, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Temperatura maximă 
a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 
24 și 25 aprilie. In tară : Vreme in
stabilă și în răcire la început, apoi se 
va încălzi treptat. Cerul va fi varia
bil, temporar noros. Vor cădea ploi, 
mai ales sub formă de averse, înso
țite de descărcări electrice, în special 
la începutul intervalului. Vînt potrivit 
cu unele intensificări din sectorul 
nord-vest. Temperaturile minime vor 
fi cuprinse între 2 și 12 grade, iar 
maximele Intre 13 și 23 de grade. în 
regiunea de munte — lapovită și nin
soare. în București : Vreme ușor in
stabilă, cu cerul temporar noros. Vor 
cădea ploi sub formă de averse. 
Temperatura în scădere ușoară la în
ceput, apoi în creștere.

Petrosian și Spasski 
mențin egalitatea
A 5-a partidă a meciului de șah 

pentru titlul mondial, întreruptă 
miercuri, a fost continuată joi la 
Moscova. Petrosian și Spasski au 
căzut de acord asupra remizei la 
mutarea a 80-a. Scorul continuă să 
fie egal: 2,5—2,5 puncte. Astăzi 
are loc a 6-a partidă. Cu piesele 
albe joacă Petrosian. (Agerpres)

Pe stadionul „Republicii* au Început Ieri tradiționalele întreceri atletice 
organizate de Clubul sportiv „Universitatea'-București. In imagine : start 

Intr-una din seriile probei de 100 m plat
Fotei Gh. Vințilă

Importante descoperiri 
arheologice

Un grup de arheologi au desco
perit in deșertul Nubiel (R.A.U.) 
intr-o regiune care urmează să fie 
inundată de apele lacului de acu
mulare de la Assuan, peste 5 000 
de schelete umane și mumii. A- 
ceastă descoperire este de o deo
sebită importanță, deoarece este 
pentru prima dată cind se intil- 
nește un exemplar complet al dez
voltării unui singur popor, intr-o 
singură regiune geografică, de-a 
lungul diferitelor epoci istorice.

Săpăturile au scos la iveală mal 
multe pergamente, scrise In limba 
vorbită cu mii de ani in urmă in 
regatul Nubiel. Pergamentele gă
site pomenesc pentru prima oară 
despre existenta unui regat

bian din epoca anterioară apari
ției creștinismului, necunoscut pină 
acum, care se numea „Machy".

Un meteorit căzut
la New York

meteorit a căzut miercuri în

nu-

Un 
cartierul new-yorkez Brooklyn lo
vind un camion căruia l-a spart 
parbrizul, rănind ușor pe șofer. 
Meteoritul, greu de aproape 2 kg, 
era încins, ca urmare a frecării 
provocate de căderea sa. Au tre
buit mai mult de zece minute pen
tru a se răci și a putea ii exami
nat de către experți. Primele in
formații transmise arată că el este 
compus din 90 la sută fier și 8 la 
sută nichel și că a pătruns In at
mosferă cu o viteză intre 30 și 60 
metri pe secundă. Se crede că me
teoritul provine dintr-o centură de 
asteroizi situată intre planetele 
Marte și Jupiter, unde ar ii existat 
o planetă distrusă in 
ciocniri.

urma unei

Corespondență din Rio de Janeiro

Fotbaliștii brazilieni

în „marșul spre Londra “
Timp de o săptăml- 

nă. cincizeci de medici 
specialiști de înaltă 
clasă au supus unui 
riguros examen io- 
tui celor 45 de jucători 
convoca/! pentru alcă
tuirea selecționatei de 
fotbal a Braziliei in 
vederea startului spre 
Londra. O mie de ra
diografii, inclusiv den
tare. corpul examinat 
minuțios din vlriul 
degetelor de la picioa
re și pină la firele de 
păr din creștetul capu
lui, probe psihologice 
etc. Medicul selecțio
natei, Hilton Gosling, 
informează că. dacă ar 
fi fost plătită, această 
operație ar li costat 
25 milioane de cruzei
ros, dar specialiștii au 
făcut muncă volunta
ră, fiindcă, la fel ca 
toți brazilienii, adoră 
fotbalul, tn ansamblu, 
constatările au fost 
excelente. Așadar, 45 
de idoli ai balonului 
rotund au Început ne
mijlocit preparativele 
menite să sfirșească, 
așa cum visează opt
zeci de milioane de 
brazilieni, prin ciști- 
garea definitivă a Cu
pei „Jules Rimet".

Aproape toți cei 
„45“ din care urmea
ză să fie aleși „22“, 
pentru Londra, aparțin 
cluburilor din Rio de 
Janeiro șl Sao Paulo. 
Nouă din ei au luat 
parte la campionatul 
mondial din 1958, nouă 
la cel din 1962 și nu
mai șase la ambele 
campionate ciștigate

de Brazilia: Gilmar, 
Zito, Djalma Santos, 
Bellini, Garincha și 
Pele. Pe toți convoca- 
ții ti așteaptă, timp de 
trei luni, un meticulos 
program de antrena
mente, care include 
meciuri cu reprezen
tative străine, ca Țara 
Galilor, Chile, Para
guay, Polonia, Ceho
slovacia, Sco(ia, Sue
dia. Ce gindește 
statul major al se
lecționatei brazilie
ne ? tn genere, el s-a 
cufundat Intr-o discre
ție neobișnuită. Totuși, 
la întrebarea: „Care 
va fi sistemul de joc 
adoptat de brazilieni 
in meciurile din ca
drul cupei", antreno
rul selecționatei, Vi
cente Feola, a scăpat 
deunăzi următoarea 
mărturisire: „Princi
piul nostru continuă 
să fie 4—2—4, cu va
riații impuse de împre
jurări. tn 1962 am a- 
doptat un sistem mai 
grijuliu, iar acum pre
gătim o echipă capa
bilă să Înfrunte orice 
situații, adică tie țo- 
cul liber, deschis, fie 
cel bazat pe o apăra
re ..beton". Vom im
pune fotbalul nostru 
simplu și productiv".

Desigur. victoria, 
mai ales această vic
torie unică, (unică, 
pentru că ar fi prima 
dată in istoria „mon
dialelor" cind aceeași 
reprezentativă ciștigă 
titlul suprem de trei 
ori consecutiv) este un 
vis general și, tntr-o

anumită măsură, o 
chestiune de Înalt 
prestigiu național. Or
ganizarea pregătirilor 
este făcută cu 
ximum de 
ță. Preocupările 
justificate din 
multe puncte de 
dere. Mai tntii 
lumea 
fosta 
aur a 
zilian 
ctțiva aștri: Didi, Nil- 
ton Santos, Vava 
Zagalo, cărora li 
adaugă Amarildo, 
prezent jucind la 
lano Neliniștește incă 
posibilitatea incom
pletei recuperări a Iul 
Garincha. Apoi des
pre veteranii Djal- 
ma Santos, Belini, 
Zito, nu se știe precis 
pe cit din fosta lor ca
pacitate se va putea 
conta, din pricina 
vîrstei.

Statul major al se
lecționatei declară 
război optimismului. 
socotindu-1 cel mal 
periculos adversar. Se 
amintește că in ultimii 
patru ani fotbalul eu
ropean a avansat mult, 
invățtnd de la brazi
lieni. Selecționate ea 
cea a Angliei (care va 
juca acasă). Italiei 
Portugaliei. U.R.S.S.. 
in alară de Argentina 
șl Uruguay care au 
însemnat întotdeauna 
bariere temerare, vor 
putea aduce surprize 
oricind.

ma- 
exigen- 

slnt 
mai 
ve- 

toată 
dinștie că 

constelație de 
fotbalului bra- 

lipsesc acum

și 
se 
în 

Mi-

Vasile OROS

Taal amenință din nou
de persoaneAproximativ 30 000 

s-au reiugiat miercuri din regiu
nea vulcanică a insulei tilipineze 
Taal, indreptindu-se spre provin
cia Batangas, din cauza amenin
țării iminente a unei noi erupții. 
In regiunea vulcanului, nu se mai 
află dectt un grup de experți, care 
vor părăsi zona periculoasă în 
momentul erupției.

Vulcanul din insula Taal, care 
face parte din centura de ioc a 
Pacificului, a erupt de 26 de ori 
in ultimii 400 de ani. Erupția din 
septembrie 1965 a provocat moar
tea a 200 de persoane.

„Zarea" s-a întors
din expediție

La 21 aprilie, In portul leton 
Liepaia a ancorat nava antimagne- 
tică „Zarea“ pe bordul căreia a 
lucrat timp de șapte luni In Ocea
nul Atlantia o expediție științifică 
sovietică, tn această perioadă. 
„Zarea" a parcurs 24 000 de mile 
marine. Cercetătorii științifici au 
eiectuat măsurări și Înregistrări 
ale elementelor eimpului magnetic 
al Pămlntulul, au eiectuat obser
vații ionosferice și măsurători ale 
razelor cosmice. Expediția a obți
nut date noi referitoare la cimpul 
magnetic tn regiunea Oceanului 
Atlantic.

Un tezaur
în Oceanul Indian

Moartea tragică 
roina lui Bernadin 
din romanul 
după ce a făcut să curgă atîtea 
lacrimi, va face acum și fericiți. 
Intr-adevăr, patru locuitori de pe 
Insula Mauriciu au descoperit in 
largul oceanului, aproape de lo
cul unde a pierit înecată Virginia, 
tezaurul vasului francez „Saint- 
Geran" care s-a scufundat în 1774. 
Ei au adus deja la suprafață mo
nezi franceze și spaniole din ar
gint, destinate plății funcționari
lor de pe insulă. O duzină de tu
nuri, șase ancore și alte epave zac 
încă în nisip.

a Virginiei, e- 
de Saint-Pierre 

Paul șl Virginia*
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NOI NUANTARI

Cu cîțiva ani în urmă, la diver
se sesiuni ministeriale ale N.A.T.O. 
se obișnuia să se spună că „țările 
occidentale se află toate în aceeași 
barcă". Acum însă, cînd Franța a 
făcut „o spărtură atît de mare în 
fundul bărcii", cum se exprimă 
„New York Times", eforturile sus
ținătorilor cei mai zeloși ai rămî- 
nerii în barcă sînt îndreptate spre 
menținerea ei cu orice preț pe li
nia de plutire. Față de măsurile 
anunțate de guvernul Franței pen
tru degajarea sa de N.A.T.O., o 
Serie de oficialități americane au 
încercat să prezinte lucrurile ca și 
cum între toti ceilalți parteneri 
s-ar fi realizat o unanimitate 
vederi în ce privește viitorul 
lianței. Rezultatele oricărei 
țiuni, este bine știut, le arată 
mai bine faptele. Qr, în cazul 
față, ele vin să demonstreze toc
mai contrariul, și anume, că ten
dințele centrifuge se accentuează, 
iar vîntul potrivnic actualelor 
duieli din alianță începe să 
prindă tot mai multe dintre 
toarele N.A.T.O.

în „flancul nordic" atrage 
mod deosebit atenția recenta 
tărîre a guvernului danez privind 
contramandarea manevrelor co
mune danezo—vest-germane, care 
urmau să aibă loc la poligonul 
Borris din Iutlanda de vest. Potri
vit relatărilor apărute în presa 
vest-germană, aceste manevre erau 
prevăzute intr-un plan elaborat de 
comandamentul N.A.T.O. 
anul trecut, cînd pentru 
dată s-au organizat astfel 
nevre, la prima fază a celor 
consumate în urmă cu cîtva timp, 
prezența militarilor vest-germani 
pe teritoriul danez a stîrnit valuri 
de proteste în cercurile largi ale 
populației. Indiferent de motive 
(căci după cum releva ziarul „Ber- 
lingske Tidende" din Copenhaga 
ar putea exista mai multe), actiu- 

‘nea daneză este semnificativă pen
tru starea de spirit care domnește 
în unele din țările membre ale 
pactului.

Peste Ocean, pînă și poziția u- 
nuia dintre „aliații apropiați" ai 
S.U.A. stîrnește neliniște la Wa
shington. în urma știrilor de pre
să, potrivit cărora S.U.A. ar fi făcut 
cunoscut Canadei că este absolut 
necesar să se alăture poziției Sta
telor Unite, la Ottawa s-a precizat 
că „guvernul canadian 
nează să ducă o politică proprie 
cu privire la Franța în 
criză din N.A.T.O." (France Presse). 
Dacă se are în vedere faptul că și 
in trecut Canada și-a exprimat 
deschis rezervele sale fată de po
litica americană în Vietnam, și 
chiar față de unele acțiuni ale 
S.U.A. în cadrul alianței, se poate 
și mai bine înțelege tendința gu
vernului de la Ottawa de 
nifesta pe plan extern 
propriilor sale interese.

Măsurile întreprinse în 
timp de Turcia, printre care inter
zicerea folosirii bazelor aeriene de 
pe teritoriul său de către avioa
nele de spionaj „U-2", ca și cere
rea adresată S.U.A. privind revi
zuirea acordurilor bilaterale au 
făcut să se resimtă un oarecare 
vid și în flancul sud-estic 
N.A.T.O. Deși guvernul turc 
are în vedere o retragere 
N.A.T.O., și s-a pronunțat pentru 
menținerea „integrării", la Ankara 
se fac tot mai des auzite voci care 
cer revizuirea alianței. Cotidianul 
„Yeni Istanbul" scria recent: 
„N.A.T.O. nu poate supraviețui 

. justelor revendicări ale Franței 
decît prin modificarea statutelor 
sale. In loc să ne pronunțăm în 

• favoarea menținerii unui statu quo, 
noi ar fi trebuit să spunem : „Toa
te prevederile pactului atlantic si 
ale acordurilor bilaterale cu 
S.U.A. trebuie revizuite".

Acestea sînt doar cîteva fapte. 
Și, cu toate că diferă ca nuanță, 
ele sînt expresia contradicțiilor 
profunde din pactul nord-atlantic, 
în cadrul căruia se face tot mai 
simțită tendința membrilor săi de 
a se desprinde din chingile acestei 
alianțe agresive și de a dobîndi 
posibilitatea să acționeze conform 
intereselor lor naționale.
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Radu BOGDAN

Termene abandonate
în calendarul „Pieței comune11

Infr-o relatare difuzat* Ieri, agenția France Pretse a transmis din 
Paris :

Piața comun* industrial* și agricoli nu va putea fi tnf*ptulfi In 
întregime pin* le 1 Iulie 1967 — dat* propus* de „cel șase" cu clțiva 
ani în urm*. Aceast* dat* este complet abandonat* tn prezent.
Miercuri a avut loc la Bruxelles o 

ședință a miniștrilor agriculturii ai 
celor șase țări membre ale C.E.E., 
în cursul căreia aceștia au analizat 
o serie de probleme cu privire la 
completarea structurilor Pieței co
mune agricole. Aceasta nu înseam
nă însă că „cei șase’ vor putea rea
liza Piața comună agricolă pin* la 
termenul fixat.

Abandonarea datei de 1 iulie 
1967 a fost confirmată miercuri, 
după ședința Consiliului de Miniș
tri francez, și de secretarul de stat 
francez pentru informații, Yvon 
Bourges. El a arătat că guvernul

țării sale a fras concluzia logică în 
urma ultimelor propuneri ale comi
siei Hallstein, îndeosebi în ce pri
vește stabilirea prețurilor comune la 
carne și lapte. Deși miniștrii agricul
turii ai „celor șase’ au depus efor
turi, pînă la 1 aprilie 1967 nu se vor 
putea fixa prețuri comune la aceste 
produse. Datorită importanței pro
blemelor care mai rămîn de rezol
vat și care nu interesează în același 
grad pe cei șase parteneri, va fi di
ficil să se realizeze pînă la data sta
bilită Piața comună agricolă și in
dustrială, a declarat purtătorul de 
cuvînt al guvernului francez.

Forțele patriotice din Angola au lansat în cursul ultimei luni atacuri 
repetate împotriva trupelor portugheze, provocindu-le pierderi serioase 
în oameni, arme 
Alger al Mișcării

și muniții — informează o declarație a oficiului din 
de Eliberare Națională din Angola. (In fotografie : o 

patrulă angoleză in Cabinda).

Corespondență din Paris

DUPĂ
Toate ziarele pari

ziene, precum și agen
ția „France Presse", 
comentează rezultatele 
dezbaterii din Aduna
rea Națională cu pri
vire la moțiunea de 
cenzură asupra politi
cii guvernamentale de 
desprindere a Franței 
din N.A.T.O. „Guver
nul, notează A.F.P., a 
cucerit miercuri seara, 
în fața unui parla
ment aglomerat și pa
sionat, o victorie ușoa
ră și așteptată : moțiu
nea de cenzură depu
să de o parte a opozi
ției — 49 de deputați 
socialiști și ai Regru
pării democratice — 
nu a obținut decît 137 
de voturi din 
deputați, cîți 
parlamentul".

După cum
ziarele, moțiunea nu 
numai că nu a întru
nit cele 242 de voturi 
necesare pentru a fi 
adoptată, dar nici mă
car totalitatea voturi
lor opoziției (229). De
putății comuniști „cre
dincioși opunerii vechi 
de 20 de ani a P.C.F. 
față de blocul atlantic" 
(A.F.P.) au refuzat să 
sprijine moțiunea de 
cenzură. Ballanger, 
președintele grupului 
comunist din Aduna
rea Națională, a ară
ta! că retragerea Fran-

482 de 
numără

r elevă

NIGERIA

BELGRAD VIENA

Decernarea
premiilor Lenin

MOSCOVA 21 (A- 
gerpres). — Agenția 
TASS transmite că 
la 21 aprilie, la Mos
cova, au fost decer
nate premiile Lenin 
pe anul 1966.

Pentru lucrări deo
sebite în domeniul 
științei au fost decer
nate nouă premii Le
nin, iar 
tehnicii 
Printre 
primit 
domeniul științei 
numără colectivele de 
oameni de știință, in
gineri și tehnicieni 
care au realizat na- 
vele-satelit pilotate 
„Voshod-1“ și „Vos- 
hod-2“, precum și co-

în domeniul 
zece premii, 
cei care 
premiile

au 
în 
se

tei din N.A.T.O. este 
o măsură conformă cu 
interesele țării 
nefăcătoare 
îmbunătățirea 
lor Franței cu 
lalte popoare.
bind acest act pozitiv, 
comuniștii au ținut 
însă să sublinieze re 
zervele lor față de po
litica economică și 
socială a guvernului. 
De aceea, ei s-au ab
ținut de la vot. De a- 
semenea o parte a 
deputaților de centru 
au refuzat să urmeze 
la vot pe liderul lor, 
Rene Pleven, care, 
luînd cuvîntul în ca
drul dezbaterilor, a 
adresat critici „globale 
și vii" (cum le califi
că „Paris Jour") poli
ticii externe a guver
nului. Comentind fi
nalul dezbaterilor, a- 
celași ziar subliniază 
că esențialul nu îl 
constituie rezultatul 
cifric ci înfruntarea a 
două teze : pe de o 
parte, poziția apărată, 
în numele generalului 
de Gaulle, de premie
rul Pompidou care a- 
firmă că Franța apără 
mai bine cauza păcii 
manifestîndu-și inde
pendenta in cadrul a- 
lianței atlantice și pe 
de altă parte, teza for
mulată de partizanii

Numeroase arestări
de oameni politici

LAGOS 21 (Agerpres). — Potrivit 
agenției France Presse patru miniștri 
din fostul guvern al provinciei 
de vest din Nigeria și numeroase 
personalități politice au fost arestați 
fiind învinuiți de organizarea unor 
reuniuni ilegale. Prinfr-un decret a fost 
dizolvat Partidul Marea Alianță Pro
gresistă Unită, singura organizație po
litică neinferzisă după lovitura de stat 
din 15 ianuarie. în legătură cu situația 
din țară, ziarul „Daily Times' relatează 
că, în ultima vreme, în Nigeria se sem
nalează nemulțumiri ca urmare a creș
terii continue a prețurilor la produsele 
alimentare. i

l

Vizita delegației 
de activiști 
ai P.C.R.

Declarația noului guvern

și bi- 
pentru 
relații- 

cele-
Apro-

politicii proatlantice. 
Această 
cere ca toți
N.A.T.O. să consimtă 
la o abandonare a su
veranității... Referin- 
du-se la cele două 
teze „Le Monde" ara
tă că pentru adeptii 
primei concepții cu- 
vîntul-cheie rămîne 
independența, iar pen
tru cea de-a doua „a- 
lianta" sau, dacă se 
preferă, „integrarea". 
Comentînd o aseme
nea poziție, oficiosul 
„La Nation" scrie că 
„Franța, care și-a re
găsit structura internă 
solidă și independenta 
economică, nu putea 
să mai fie multă vre
me la remorca Ame- 
ricii. Parteneră, da, 
dar niciodată supusă. 
Or, totul dovedea că 
S.U.A. nu ne voiau ca 
partener. Nu se înțe
lege bine —■ sublinia
ză ziațul în continuare 
— de ce Europa ar a- 
vea nevoie de Ameri
ca pentru a exista. 
Noi nu sfărîmăm nici 
o prietenie. Vine un 
moment cînd adoles
centul își părăsește 
familia. Aceasta este 
legea vieții. Și aceas
ta nu înseamnă ingra
titudine"...

a doua teză 
membrii

Al. GHEORGHIU

lectivele care au rea
lizat lansarea stațiilor 
automate „Luna-9“ și 
„Luna-10". Printre 
matematicienii deve- 
niți laureați se nu
mără N. Efremov din 
Moscova, Iuri Ju- 
ravliov din Novosi
birsk și alții.

Pentru lucrări deo
sebite
chimiei premiul Le- 
nin a fost decernat 
acad. A. Nesmeianov, 
fostul președinte al 
Academiei de Științe 
a U.R.S.S. Premiul 
Lenin pentru tehnică 
a fost decernat unui 
grup de geologi și in
gineri care au desco-

în domeniul

perit bogate zăcămin
te de petrol în pe
ninsula Mangîșlak din 
Marea Caspică, unui 
grup de specialiști, 
care au elaborat o 
nouă metodă de topi
re a oțelurilor de 
înaltă calitate și al
tora.

Premiile Lenin pen
tru artă au fost de
cernate cunoscuților 
pictori Serghei Ghe- 
rasimov și Arkadi 
Plastov, mezzosopra- 
nei Zara Doluhanova, 
actorului gruzin Ser
go Zakariadze și ac
torului Mihail Ulia- 
nov din Moscova.

■ ROMA. La 21 aprilie, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., A. Gro- 

mîko, a sosit într-o vizită oficială în ca
pitala Italiei. Pe aeroportul din Roma 
oaspetele sovietic a fost întîmpinat de 
ministrul de externe al Italiei, A. Fan- 
fani, și de alte persoane oficiale.

■ PARIS. In cadrul unui dineu urmat de 
discuții, organizat de Asociația Fran

ța—România, profesorul de istorie și geo
grafie Jean Hugonnet a vorbit despre 
„Turismul în România". Printre cei pre- 
zenfi se aflau scriitorul Pierre Parat Ja- 
nicot, directorul Societății de editură pen
tru istorie și geografie, Louis Vauthier, se
cretar general al Asociației Franța—Româ
nia, precum și reprezentanți ai ambasa
dei române.

■ SEUL. Doi ofițeri superiori ai armatei 
sud-coreene arestați în urm* cu un

an, au fost condamnați
Curtea Supremă pentru

la moarte de 
organizarea unui

BELGRAD 21 (Agerpres). — De
legația de activiști ai P.C.R. con
dusă de Ion Stănescu, membru 
C.C. al P.C.R., prim-secretar 
Comitetului regional Oltenia 
P.C.R., care la invitația C.C. 
U.C.I. face o vizită în R.S.F. Iugo
slavia în schimb de experiență, a 
fost primită de Hachia Pozderaț, 
secretar federal pentru problemele 
industriei și comerțului, cu care a 
avut o convorbire.

Delegația de activiști ai P.C.R. 
a avut convorbiri la Direcția pen
tru construirea cartierului Novi 
Beograd și a vizitat șantierul de 
construcții din această parte a ca
pitalei. Joi a vizitat întreprinde
rea belgrădeană Komgrap, Centrul 
școlar de construcții și Fabrica de 
construcții din aluminiu de la Pan- 
cevo. Vineri, delegația pleacă în
tr-o călătorie prin țară în timpul 
căreia va vizita orașele Skoplie, 
Zagreb, Rieka, Opatia și Bakar.

Președintele Austriei>

al 
al 
al 
al

VIENA 21 (Agerpres). — Cancela
rul Klaus a prezentat în Parlament 
declarația guvernamentală după con
stituirea noului cabinet.

în declarație se arată că polifica 
exfernă a guvernului se va întemeia 
pe neutralitatea permanentă, urmă
rind apărarea independenței și a inte
grității teritoriale a țării. După ce 
subliniază că Austria este interesată 
în menținerea păcii, declarația relevă 
că ea vă continua să respecte cu 
strictețe obligațiile sale internațio
nale. Cancelarul a declarat că gu
vernul austriac acordă o mare impor
tanță intensificării contactelor cu sta-

tele din zona dunăreană. în declara
ție se menționează intenția de a con
tinua negocierile Austriei cu Piața co
mună, de a relua cît mai curînd ne
gocierile cu Italia în scopul clarifi
cării problemei Tirolului, de a adopta 
în cel mai scurt timp legea de dez
voltare a economiei, de a rezolva 
problema deficitului căilor ferate (de 
cîteva miliarde de șilingi). Declarația 
se ocupă, de asemenea, de probleme 
cum sînt construcțiile de locuințe, sa
larii și venituri, regiunile rămase în 
urmă din punctul de vedere al dez
voltării industriale.

MOSCOVA 21. — Corespondentul 
Agerpres, S. Podină, transmite : La 
20 aprilie, Teodor Marinescu, am
basadorul Republicii Socialiste 
România în U.R.S.S., și L. F. Ili- 
cev, adjunct al ministrului aface
rilor externe al U.R.S.S., au efec
tuat un schimb de note privind 
prelungirea pe un termen de încă 
cinci ani a valabilității acordului 
de colaborare culturală între Româ
nia și U.R.S.S., semnat în antjl 
1956.

DEZERTĂRI PLENARA C.C. AL P.C.

ÎN ARMATA SAIGONEZĂ
Un mare număr de militari au trecut 
de partea forțelor patriotice

DIN FINLANDA

VIENA 21 — Corespondentul
Agerpres, P. Stăncescu, transmite : 
Joi, președintele Austriei, Franz 
Jonas, a primit în audiență pe am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia la Viena, Mircea Ocheană, 
în legătură, cu apropiata plecare 
definitivă a acestuia din Austria.

Deschiderea sesiunii
parlamentare britanice

LONDRA 21. — Corespondentul 
Agerpres, L. Rodescu, transmite : 
La palatul Westminster din Lon
dra a avut loc joi ceremonia des
chiderii noii sesiuni parlamentare. 
Aparatele de televiziune au pă
truns pentru prima dată în Ca
mera Comunelor, transmițînd ima
gini care timp de 700 de ani au 
fost necunoscute publicului. între
gul ceremonial a avut ca punct 
central citirea mesajului tronului.

Premierul Harold Wilson s-a re
ferit la politica internă a Angliei. 
EI s-a ocupat de probleme ale 
restabilirii echilibrului balanței 
de plăți, ale apărării poziției lirei 
sterline și îmbunătățirii situației 
în ce privește productivitatea in
dustriei britanice, subliniind că a- 
cestea reprezintă obiectivele pri
mordiale ale guvernului laburist.

In domeniul problemelor exter
ne, Wilson a subliniat dorința gu
vernului său de a înlătura dificul
tățile din calea aderării Angliei la 
C.E.E., cu condiția ca interesele e- 
sențiale ale Angliei și Common- 
wealthului să fie apărate. După pă
rerea sa, „va trece oarecare timp 
pînă ce asemenea negocieri vor fi 
posibile11. Răspunzînd criticilor o- 
poziției în legătură cu politica față 
de Rhodesia, Wilson a respins teza 
conservatorilor, după care regimul 
minoritar al lui Smith ar fi dispus 
să reia dialogul cu Anglia. El a 
sprijinit, pe de altă parte, hotărî- 
rea guvernului său de a recurge 
la Consiliul de Securitate. El a dat 
însă asigurări că „guvernul brita
nic nu va recurge la forță pentru 
a impune o soluție constituțională" 
în Rhodesia.

H

complot împotriva președintelui țării, Pak 
Cijan-Hi. Unul din cei doi ofițeri 
damnați, colonelul Won Chungyon, a 
purtătorul de cuvînt al președintelui 
Cijan Hi în perioada 1961—1962.

SB SANAA. In declarația făcută la șe- 
" dința Consiliului de Miniștri al R.A. 
Yemen, premierul Hassan Al Amri a 
spus că guvernul republican este ho- 
tărît să-și sporească eforturile în vede
rea consolidării și apărării cuceririlor 
revoluției, va milita pentru cauza re
stabilirii păcii în țară și va contribui 
la realizarea unității naționale. Guver
nul va acorda o atenție deosebită în
tăririi relațiilor cu R.A.U. și va sprijini 
lupta pentru consolidarea unității țări
lor arabe. Yemenul își reafirmă atașa
mentul față de politica de neutralitate 
pozitivă și nealiniere.
M WASHINGTON. Stephen M. Young, 
“ senator democrat din partea sfatului 
Ohio, a cerut miercuri guvernului ameri-

con- 
fost 
Pak

can să recunoască din punct de vedere 
diplomatic Republica Populară Chineză și 
să stabilească legături comerciale cu a- 
ceasfa „ca un pas pe calea menținerii 
păcii în lume". Senatorul democrat Wayne 
Morse, a declarat că este de acord cu 
propunerile lui Young.

n BAGDAD. Comitetul alcătuit în 
" vederea cercetării cauzelor prăbu
șirii elicopterului în care s-a aflat și 
fostul președinte Abdel Salam Aref, 
și-a încheiat activitatea. El va prezenta 
un raport tehnic cu privire la accident 
actualului președinte, Abdul Rahman 
Aref, și primului ministru Al Bazzaz. 
In conferința sa de presă pe care o va 
ține sîmbătă, președintele va da publi
cității conținutul raportului.

£■ MOSCOVA. La 21 aprilie, guvernul 
” sovietic a oferit un prînz în cinstea 
primului ministru al Siriei, Youssef 
Zeayyen. Din partea sovietică au pârtiei-

T7

t

SAIGON 21 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea rela
tează că în primele trei luni ale acestui an, în regiunile centrale și 
răsăritene ale Vietnamului de 
diferite răscoale aproximativ

Din cei 8 900 de soldați și ofițeri 
saigonezi dezertați, marea majori
tate luptă în prezent împotriva tru
pelor americane și a aliatelor lor. 
In provincia Ben-Che, cel de-a! 
doilea pluton al batalionului 285 
saigonez a trecut de partea patrio- 
ților cu tot armamentul de care 
dispunea.

In aceeași perioadă, în partea 
răsăriteană a Vietnamului de sud, 
peste 3 700 de soldați și ofițeri sai
gonezi s-au răsculat împotriva au
torităților de la Saigon și apoi au 
trecut de partea forțelor patriotice. 
Potrivit datelor comunicate, soldații 
răsculați au atacat împreună cu 
forțele patriotice comandamentul 
celei de-a V-a divizii și celui de-al 
8-lea regiment, capturînd 9 tancuri 
și mașini blindate și alt armament.

sud au dezertat sau au luat part» la 
12 600 de soldați și ofițeri saigonezi.

Raidurile aviației
americane 
deasupra Haiphonului

HANOI 21 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului coman
dament al Armatei Populare Viet
nameze a înaintat Comisiei inter
naționale de supraveghere și con
trol în Vietnam un protest împo
triva ultimelor raiduri ale aviației 
americane asupra teritoriului Hai
phonului, unul din cele mai mari 
porturi ale R.D. Vietnam, precum 
și împotriva bombardării centralei 
electrice de la Gong Bi și a 
întreprinderi industriale din 
vincia Quang Ninh.

HELSINKI 21 (Agerpres). — In 
capitala Finlandei a avut loc 
nara C.C. al P.C. din Finlanda, la 
care a fost discutată problema 
formării noului guvern. A fost a- 
doptată o declarație în care se 
subliniază că cucerirea unei ma
jorități de stingă în parlament a 
creat premisele pentru modifica
rea politicii interne și economice a 
țării. In declarație se arată că sar
cina principală a noului guvern va 
fi desfășurarea unei politici acti
ve de pace. Se subliniază, de ase
menea, că, în cazul cînd în situa
ția actuală nu va fi posibilă crea
rea unui guvern al tuturor forțe
lor de stînga și de centru, este ne 
cesar să se formeze un guvern Si 
majorității de stînga.

Ple-

CE ÎNSEAMNĂ
11

unor 
pro-

NEUTRALITATE 
OFICIALĂ"
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La universitatea Ratgers din statul 
New Jersey (S.U.A.) 3 000 de stu- 
denți și profesori au luat parte la 
adunarea la cqre prof. E. Geno
vese a condamnat agresiunea 

S.U.A. în Vietnam

pat A. Kosîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., și alte persoane 
oficiale. In aceeași zi a avut loc o în- 
tîlnire între N. Patolicev, ministrul co
merțului exterior al U.R.S.S., și Ahmad 
Mourad, ministrul economiei al Siriei. 
Au fost discutate probleme referitoare la 
dezvoltarea relațiilor comerciale sovieto- 
siriene.
K| TOKIO. Partidul Socialist din Ja

ponia a hotărît să depună în Par
lament o moțiune de neîncredere în gu
vernul condus de Sato. Luînd cuvîntul 
joi la Niigata, președintele partidului, 
Sasaki, a declarat că guvernul japo
nez condus de Sato și-a pierdut încre
derea poporului atît în ceea ce privește 
politica internă cît și în cea externă, A 
sosit vremea, a spus Sasaki, să se orga
nizeze alegeri generale pentru a cu
noaște părerea poporului într-o serie 
de probleme importante, ca politica fi
nanciară a guvernului, politica sa în 
problema vietnameză și altele.

trans-
V.N.A., 
forțelor 

ale 
au 

ini-

actiunilor
a 

rl-

După cum 
mite agenția 
unități ale 
militare aeriene
R. D. Vietnam 
obținut succese 
portante în lupta îm
potriva
aviației militare
S. U.A. In urma 
poștei hotărîte a for
țelor Armatei popu
lare vietnameze nu
mărul avioanelor a- 
mericane doborîte 
deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam în 
perioada 5 august 
1964—19 aprilie 1966 
se cifrează la 965.

In Comitetul 
celor 18
GENEVA 21. — Corespondentul A- 

gerpres, H. Liman, transmite: în șe
dința de joi a Comitetului celor 18 
pentru dezarmare, delegatul sovietic, 
A. Roșcin a subliniat necesitatea tre
cerii la acțiuni concrete de dezarmare 
pentru ca resursele eliberate să poată 
fi folosite în scopul ridicării nivelului 
de trai al popoarelor și sprijinirii pla
nurilor economice ale țărilor în curs 
de dezvoltare. El a arătat că, în ul
timii patru ani Comitetul n-a înregis
trat progrese în acest sens. Propune
rile americane nu au în vedere mă
suri reale de dezarmare generală și 
totală. Statele Unite, a spus Roșcin, 
cheltuiesc în prezent 65 miliarde do- 

. lari anual pentru înarmare și pentru 
războiul din Vietnam.

Au luat apoi cuvîntul delegații Ca
nadei și Statelor Unite care, în scurte 
intervenții, au respins declarația dele
gatului sovietic. în încheierea ședinței, 
Comitetul celor 18 pentru dezarmarea 

. căzut de acord să-și suspende lucră
rile timp de 5 săpfămîni, începînd din 
11 mai,

Agențiile de presă au relatat 
că premierul Republicii Sud- 
Africane, Verwoerd, a avut 
miercuri o convorbire cu amba
sadorul Marii Britanii la Preto
ria, Hugh Stephenson, cu care 
a discutat situația din Rhodesia 
și poziția R.S.A. față de conflic
tul dintre Londra și Salisbury. 
Citind surse oficiale din Preto
ria, agenția Reuter menționea
ză, că Verwoerd se menține pe 
vechea poziție în ceea ce pri
vește problema rhodesiană și 
duce o așa-zisă politică „de 
neutralitate oficială" în conflic
tul dintre Londra și autoritățile 
de la Salisbury. Cu alte cuvinte, 
R.S.A. va continua să aibă re
lații comerciale normale cu re
gimul lui Smith, livrînd în conti
nuare petrol Rhodesiei, încâl
cind prin aceasta embargoul 
petrolier impus asupra livrărilor 
către Salisbury.

Publiclnd această hartă, 
ziarul „Le Monde" scrie că 
din portul sud-african Dur. 
han „un drum excelent via 
Pretoria-Johannesbnrg-Belt- 

Bridge, permite camioanelor 
sud-africane să livreze ben
zină la Salisbury într-o ca
dență de cel puțin ISO 000 
litri pe zi".
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