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La punctul viu
de sudură

Aici, în împreju
rimile Dunării adie 
întotdeauna un cu
rent proaspăt, răco
ritor. La Galați, la 
Șantierul naval e- 
xistă însă și un alt 
curent, statornic și 
el : dorința fierbinte 
de a 
piscurile 
lei mai 
ceastă 
pornesc 
compact 
meni.

într-adevăr, mii 
de oameni. Rămăse
sem la un moment 
dat nedumerit. S-a 
calculat că din 1959 
și pînă astăzi 18 000 
de muncitori s-au 
calificat sau și-au 
ridicat gradul de 
măiestrie, de specia
lizare. Dar, pe șan
tier n-au lucrat nici- 
rr^'.ă mai mult de 
3 v 10 de muncitori. 
Cum se explică ne
potrivirea de cifre ?

— Nu este nici o 
nepotrivire — preci-

lua pieptiș 
tehnicii ce- 
noi. în a- 

escaladare 
în grup 

mii de oa-

zează tov. Traian 
Pruteanu, secretarul 
comitetului de partid. 
Unii se străduiesc să 
nu piardă pasul. Alții 
năzuiesc s-o ia înain
te. Cu toții învață. 
Așa ne explicăm noi 
de ce colectivul a 
fost întotdeauna în 
măsură să-și ia răs
punderea unor sarcini 
din ce în ce mai gre
le, mai îndrăznețe.

Pasionați, îndră
gostiți de tehnica 
nouă s-au găsit din- 
totdeauna. Cîți erau ? 
Cine avea audiență 
la ea ? Astăzi, aici, 
cu toate porțile larg 
deschise, tehnica in
vită : 
neți-vă 
puterile, capacitățile 
creatoare, 
nile.

Au răspuns ca un 
om mii de construc
tori navali. Un raport 
intim s-a statornicit 
între felul cum au 
crescut, și-au perfec
ționat cunoștințele

cutezati ! Pu- 
în valoare

aptitudi-

-,h Centa’S I
..•v-.n.fă

DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚi-VĂl

constructorii și dez
voltarea rapidă a 
șantierului naval. 
Consemnăm din car
tea de vizită a aces
tui colectiv gălățean : 
„Fiecare dintre va
sele construite aici 
din 1959 încoace a 
primit din partea 
exigenților benefi
ciari interni sau 
externi calificativul 
„clasa superioară a 
registrului". Sau, „Ci
clul de construcție al 
cargourilor de 4 500 
tone a fost redus la 
ultimele nave față de 
primul vas de acest 
tip cu 17 luni".

în procesul com
plex de înnobilare 
a capacității crea
toare, a măiestriei 
și talentului con
structorilor de nave, 
și apoi de valorifi-

Constantin MORARII

(Continuare 
în pag. a V-a)
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Sondorii trusturilor

Sondorii din întreaga țară 
și-au depășit angajamentele 
luate în cinstea celei de-a 45-a 
aniversări a partidului. De la 
începutul anului și pînă acum 
ei au forat peste prevederile 
planului mai mult de 60 de 
sonde. Toate 
depășit sarcinile 
fruntea întrecerii 
tuîndu-se cel de 
cu o depășire a 
primele patru luni de 22 la 
sută și din Tg. Jiu cu 13 la 
sută. Planul de foraj a fost de
pășit datorită creșterii produc
tivității muncii, indicator care 
în trimestrul I a fost realizat în 
proporție de 112 la sută.

în această perioadă la una 
din sondele în foraj s-a ajuns 
la 5 715 m, cea mai mare a- 
dincime atinsă pînă acum de 
sondorii noștri.

trusturile și-au 
de plan, în 
socialiste si
la Moinești 
planului pe

Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a delegației

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit delegația

de activiști ai P.C. Francez parlamentară a Turciei
a primit de- 
ai Partidului 
alcătuită din 

Plissonnier, 
se-

Miercuri, 4 mai, tovarășul Nico
lae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, 
legația de activiști 
Comunist Francez 
tovarășii: Gaston
membru al Biroului Politic, 
cretar al C.C. al P.C.F., conducă
torul delegației, Jacqueline Geliy, 
membru al C.C. al P.C.F., Paul 
Chastellain, membru al C.C., se
cretar al Federației Haut.es Pyre
nees a P.C.F., Marcel Longuet, se
cretar al Federației Indre et Loire 
a P.C.F., Jean Garcia, colaborator 
al Secției de politică externă a 
C.C. al P.C.F., și J. Luslac, redac
tor șef al publicației „La Terre".

La primire, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească, au luat parte tovarășii : 
Alexandru Drăghici, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și An
drei Păcuraru, membri al C.C. al 
P.C.R., șefi de secție la C.C. al 
P.C.R., Ion Iliescu și Ion Stoian, 
membri supleanți ai C.C. al P.C.R.,

șefi de secție la C.C. al P.C.R., Ște
fan Andrei și Petre Dănică, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

Tovarășul Gaston Plissonnler a 
mulțumit pentru posibilitatea ofe
rită delegației de a cunoaște reali
zările oamenilor muncii din Repu
blica Socialistă România angajați 
în opera de desăvîrșire a construc
ției socialiste. Delegația a vizitat 
obiective economice, industriale a- 
gricole, culturale, sociale, dînd o 
înaltă apreciere activității colec
tivelor de muncă și realizărilor lor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
mulțumit pentru cuvintele calde a- 
dresate partidului și poporului ro
mân și a informat oaspeții despre 
principalele preocupări ale parti
dului și oamenilor muncii din țara 
noastră.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri privind dezvolta
rea în continuare a relațiilor din
tre cele două partide,. întărirea u- 
nității și coeziunii mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

Discuțiile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

(Agerpres)

Secretarul. general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, Nicolae Ceaușescu, a pri
mit miercuri după-amiază delega
ția Marii Adunări Naționale a 
Turciei, alcătuită din Ferruh 
Bozbeyli, președintele Medjlisului, 
Ornat' Faruk Kînayturk, senator, 
Musa Kâzîm Coșkun, deputat 
secretarul Comisiei comerciale a 
Medjlisului, Osman Zeki Efeoglu, 
deputat, membru în Comisia de 
turism și informații a Medjlisu
lui, Cevat Onder, deputat, membru 
în Comisia de industrie a Medj
lisului, Sedat Akay, membru în 
Comisia de energie și resurse 
naturale a Medjlisului, președin
tele Comisiei agricole, Osman 
Alișiroglu, senator, Hiiseyin Avni 
Akin, deputat, Ibrahim Sîtkî 
Hatipoglu, deputat, membru în 
Comisia de cenzori pentru finanțe 
a Medjlisului, Hiiseyin Balan, 
deputat, membru în Comisia lu
crărilor publice și în cea de ener
gie și resurse naturale a Medjlisu
lui.

Oaspeții au fost însoțiți de Sem- 
settin Arif Mardin. ambasadorul 
Turciei la București, și Argun Co
ban, prim-secretar al ambasadei.

La întrevedere au participat Ște
fan Voitec, președintele Marii A- 
dunări Naționale, acad. Șt. S. Ni- 
colau, vicepreședinte al Marii Adu-

nări Naționale, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, Mihai 
Marin, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, deputății Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii 
române de prietenie cu popoarele 
din Asia și Africa, Ion Cristoloveă- 
nu, Tudor Ionescu, Andrei Păcura- 
ru, C. Paraschivescu-Bălăceanu și 
Mircea Rebreanu, precum și Petre 
Buzilă, directorul Secretariatului 
M.A.N.

Președintele Medjlisului a ex
primat cu acest prilej din nou mul
țumiri pentru invitația adresată 
delegației parlamentare turce de a 
vizita România și de a avea con
tacte nemijlocite cu realitățile ro
mânești, cu conducătorii țării.

în timpul discuțiilor s-a eviden
țiat că relațiile dintre cele două 
țări au evoluat pozitiv și că există 
de ambele părți dorința ca ele să 
fie în continuare dezvoltate pe 
baza principiilor respectului și a- 
vantajului reciproc, al neamestecu
lui în treburile interne.

Totodată a avut loc un schimb 
de păreri privind situația interna
țională, subliniindu-se contribuția 
pe care cele două țări pot să o 
aducă la apărarea păcii în Balcani 
și în lume.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

(Agerpres)
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Nocturnă bucureșteană (cartierul Balta Albâ)
Foto : Gh. VințlU

Termocentrala „Steaua roșle'-Fîntinele

MOMENTE DIN ACTIVITATEA P. C. R
In preajma celui
DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
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Un calcul sumar făcut pe 
întreaga tară arăta la înce
putul lunii aprilie că 1 000 
săli de clasă erau terminate 
sau se aflau în faza execu
tării acoperișului și finisaje
lor, aproape 500 erau la sta
diu! de zidărie, iar altor 300 
li se turnau fundajiile. Circa 
550 săli de clasă erau ne
începute. Timpul — în mare 
parte favorabil — din ultima 
lună a creat posibilități pen
tru deschiderea tuturor șan
tierelor și desfășurarea unei 
intense acfivifăfi de construc
ție. Dar iată ce s-a constatat 
în cursul unui recent 
anchetă în 
Galați. Banat, Argeș.

în multe din satele și co
munele regiunilor menționate 
poți vedea materializate încă 
de pe acum schițele și planu
rile întocmite din toamnă. O 
școală cu 12 și alta cu 8 săli 
de clasă au fost de curînd ter
minate la Ceanul Mare și 
Frata, din raionul Turda. în 
raionul Horezu toate construc
țiile școlare au și fost 
înălțate. Buna aprovizionare 
cu materiale și organizarea lu
crului au făcut ca din cele 
184 săli de clasă aflate în 
construcție în regiunea Ba
nat 60 să fie aproape gata 
și 100 să se găsească in
tr-un stadiu avansat de lu
cru. Constructorii școlilor cu 
24 săli de clasă din cartierele 
Țiglina III-Gaiați și Hipo- 
drom-Brăila lucrează în aces
te zile la structurile de rezis
tență, străduindu-se să-și res
pecte angajamentul de a 
scurta termenele de predare a 
clădirilor cu 20—30 de zile.

Din păcate, situația nu este 
peste tot la fel de îmbucurătoa
re, multe din lucrări fiind se
rios rămase în urmă. Din cauza

unor neglijențe din partea or
ganelor locale, 13 săli de cla
să din raioanele Aiud, Cîm- 
peni, Huedin se găsesc și în 
prezent tot în stadiul de pro
iect. Unele localuri — din ra
ioanele Dej, Cîmpeni — au 
fost începute încă din anul 
trecut, dar continuarea și ter
minarea lor n-au mai fost pre
văzute pentru acest an. Rezul
tatul ? Construcțiile ridicate

Al. MURESAN, I. CHIUJDEA, 
R. APOSTOL, Gh. CTRSTEA 
coresp. „Scînteii”

în aceste zile, din preajma glori
oasei aniversări a P.C.R., gîndul ne 
duce spre multe episoade din lup
ta eroică a partidului din anii ile
galității. Vom încerca să redăm, 
în cuprinsul acestui articol, cîteva 
momente semnificative ale activi
tății partidului nostru în preajma 
celui de-al doilea război mondial.

Cel de-al patrulea deceniu al 
secolului XX a cuprins o perioa
dă de mari frămîntări sociale, re- 
flectînd ascuțirea contradicțiilor 
fundamentale ale sistemului mon
dial capitalist. A fost un deceniu 
care a debutat în vîrtejul marii 
crize economice a capitalismului și 
s-a încheiat în flăcările celui de-al 
doilea război mondial. în decursul 
lui, pe firmamentul vieții interna
ționale s-au acumulat mulți nori 
negri — fascismul și-a consolidat 
dominația în Italia ; a fost instau
rată dictatura hitleristă care a 
transformat Germania în centrul 
reacțiunii imperialiste, principala 
primejdie pentru pacea lumii; s-a 
creat „axa" agresivă Berlin-Roma- 
Tokjo ; și-au răspîndit tentaculele 
în diferite țări organizațiile 
ciste, agenturile stipendiate 
nazismului.

Deceniul al patrulea a fost
concomitent un deceniu de vigu
roasă ridicare a forțelor militante 
pentru libertate, pace și progres. 
Se desfășura cu succes construcția 
socialistă în Uniunea Sovietică. A- 
veau loc mari bătălii revoluționa
re — eroicele lupte ale 
seî muncitoare române din

Vasile VILCU
Ion POPESCU-PUTURI

își amintește de nenumăratele 
ciocniri ale muncitorilor cu cu- 
ziștii și legionarii pe străzile Capi
talei, Ploieștiului, Clujului, Bra
șovului și altor orașe ; muncitorii 
dădeau o ripostă viguroasă ban
delor gardiste cînd acestea 
făceau apariția încercînd

A

raid-
regiunile Cluj,

(Continuare în pag. a IV-a)

fas- 
ale

însă

TELEGRAMĂ

Tovarășului TODOR JIVKOV
prim-secretar al Comitetului Central al P.C. Bulgar, 
președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria

Dragă tovarășe Jivkov,

cla-
1933,

SOFIA

Profund întristați de vestea despre pierderile umane și materiale 
provocate de ruperea barajului de la Vraja, vă exprimăm dv., Comite
tului Centra] al Partidului Comunist Bulgar, guvernului și poporului 
frate bulgar cea mai sinceră compasiune din partea întregului popor 
român și a noastră personal.

Vă rugăm să transmiteți condoleanțele noastre familiilor celor care 
au pierit în urma acestei calamități.

NICOLAE CEAUȘESCU 
secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

i

„FESTIVALUL
ARTISTIC STUDENȚESC'

Spectacol de gală

prima mare acțiune a prole
tariatului după instaurarea hit- 
lerismului în Germania, luptele 
muncitorești din Viena (1934), vic
toria Frontului Popular în Franța 
(1936), epopeea apărării Spaniei re
publicane, avîntul revoluției popu
lare din China. Toate acestea re
flectau pregnant voința de luptă a 
popoarelor pentru 
lui social, a păcii 
naționale.

(Continuare în pag. a Il-a)

își 
să

Miercuri seara a avut loc la 
Teatrul de Operă și Balet din 
București un spectacol cu prilejul 
închiderii „Festivalului artistic 
studențesc" închinat celei de-a 45-a 
aniversări a Partidului Comunist 
Român.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Chivu Stoica, Gheorghe 
Apostol, Alexandru Drăghici, Leon- 
te Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, membri supleanți ai Comi
tetului Executiv, secretari ai C.C. 
al P.C.R., membri ai C.C- al P.C.R. 
și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații 
obștești, oameni de cultură și artă, 
tineri din diferite sectoare de ac
tivitate.

Cei mai buni dintre concurenții

la festivalurile artistice desfășurate 
în toate centrele universitare — 
viitori medici, ingineri, profesori, 
economiști, cercetători — au oferit 
o entuziastă manifestare artistică 
închinată 
Formații 
estradă, i 
tiști și 
tat un 
tic care 
lupta glorioasă a Partidului Co
munist Român, melodii și dansuri 
populare, momente coregrafice, arii 
din opere.

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes. Tinerilor artiști 
le-au fost oferite flori din partea 
conducerii de partid și de stat.

(Agerpres)

i patriei și partidului, 
folclorice, corale și de 

soliști vocali, instrumen- 
dansatori au interpre- 
bogat program artis- 

a cuprins cîntece despre

Ieri s-a deschis la Moscova
cauza progresu- 
și independentei

★

în țara noastră, 
urmat după luptele 
lor și petroliștilor, 
cărora clasa muncitoare în frunte 
cu Partidul Comunist Român s-a 
afirmat ca stegarul intereselor fun
damentale ale întregului popor, 
s-a caracterizat prin dezvoltarea 
unei largi mișcări de masă împo
triva pericolului fascist.

însuflețit de un fierbinte patrio
tism, partidul a pus în centrul în
tregii sale activități demascarea 
fascismului, a primejdiei pe care 
politica agresivă a Germaniei na
ziste și a aliaților ei o reprezenta 
pentru însăși existența României. 
Este meritul Istoric al Partidului Co
munist Romăn faptul că, înfrunttnd cu 
eroism prigoana dezlănțuită împotri
va sa, a acflonat ca avangardă a 
mițcăril antifasciste, militind pentru 
unitatea de acflune a forțelor demo
cratice, patriotice, progresiste, pentru 
democrație, independentă națională 
fi Integritatea teritorială a tării.

Exprimînd poziția patriotică 
comuniștilor de slujire plină 
abnegație a intereselor vitale 
poporului, rezoluția plenarei C.C. 
al P.C.R. din august 1936 sublinia 
că, dacă 
aliațil ei vor ataca România, 
muniștii 
apărarea fiecărei palme de pămînt 
a țării noastre pentru ferirea po
porului român de subjugarea de 
către fascismul german"...

Clasa muncitoare, urmînd cu ho
tărî re partidul, pășea în primele 
rinduri ale luptei antifasciste; 
după luptele muncitorești din anii 
marii crize economice, care au 
dat o puternică lovitură poli
ticii de fascizare a țării, în 
cursul grevelor și demonstrațiilor 
muncitorești din anii 1934—1939 
revendicările economice imediate 
se împleteau tot mai strîns cu 
lupta pentru apărarea libertăților 
cetățenești, pentru democrație.

Cine a cunoscut acea epocă 
de intensă luptă antifascistă

perioada care a 
ceferiști- 

în cursul

a 
de 

ale

Germania hitleristă și 
„co

vor considera necesară

Expoziția economică

a Republicii Socialiste Romania
MOSCOVA. — Trimișii spe

ciali S. Podină, A. Munteanu, T. 
Nițescu transmit: Miercuri a a- 
vut loc în parcul Sokolniki din 
Moscova inaugurarea expoziției 
economice a Republicii Socialiste 
România. La festivitatea inaugu
rală au participat L. I. Brejnev, 
A. N. Kosighin, M. A. Suslov, 
G. I. Voronov, A. N. Șelepin, K. 
T. Mazurov, A. I. Pelșe și alți con
ducători de partid și de stat, mi
niștri, conducători ai unor insti
tuții centrale, numeroși reprezen
tanți ai vieții publice și obștești, 
ziariști. Au fost de față șefi ai 
misiunilor diplomatice și alți 
membri ai corpului diplomatic 
acreditați la Moscova.

La sosirea în expoziție oaspeții 
au fost întîmpinați de Mihai Ma
rinescu, șeful delegației guverna
mentale a Republicii Socialiste 
România, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, și de 
Teodor Marinescu, ambasadorul 
României la Moscova.

Festivitatea a fost deschisă de 
M. V. Nesterov, președintele Pre
zidiului Consiliului Unional al 
Camerei de Comerț. A luat apoi 
cuvîntul N. S. Patolicev, ministrul 
comerțului exterior al U.R.S.S. El 
a arătat că expoziția demonstrea
ză grăitor forțele crescînde ale 
României socialiste în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii. 
„Expoziția este o strălucită. măr
turie a ceea ce poate realiza un 
popor care a pășit pe drumul 
construcției socialiste". Referin- 
du-se la entuziasmul cu care 
muncește poporul român pentru 
îndeplinirea hotărîrilor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R., vorbitorul

Tovarășii Leonid Brejnev șl Aleksei

te, IYv"
P $3»- : ’’Ml

Kosighin la inaugurarea expoziției
Telefoto TASS-Agerpres

a subliniat că aceasta îi bucură 
sincer pe oamenii sovietici care 
doresc poporului frate român noi 
succese in îndeplinirea sarcinilor 
trasate de congres.

El a arătat în continuare că 
colaborarea multilaterală econo
mică și tehnico-știi .țifică dintre 
țările noastre se întărește și se 
dezvoltă permanent și că prezenta 
expoziție constituie un aport în 
această direcție. N. S. Patolicev 
s-a referit apoi la succesele Uniu
nii Sovietice și la hotărirea oa
menilor sovietici de a îndeplini

directivele Congresului al XXIII- 
lea al P.C.U.S. cu privire la noul 
plan cincinal.

în numele delegației guverna
mentale a Republicii. Socialiste 
România a vorbit Mihai Mari
nescu. După ce a relevat succe
sele obținute de țara noastră în 

• ultimii șase ani, vorbitorul a sub
liniat că poporul român, tradu- 
cînd în viață hotărîrile Congre
sului al IX-lea al partidului, își 
îndreaptă eforturile spre indus-

(Continuare in pag. a Vl-a)
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in preajma celui■ de al doilea război mondial
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spargă grevele sau să tulbure în
trunirile convocate de organiza
țiile democratice. De cîte și cîte 
ori nu încercau echipele de șoc le
gionare înarmate cu ghioage, mă
ciuci, cu cuțite și arme de foc, să 
atace sediile organizațiilor sau pu
blicațiilor antifasciste, cu îngădu
ința poliției, care ori închidea ochii, 
ori „ajungea prea tîrziu" ! Veneau 
însă muncitorii tipografi, 
în stradă muncitorii de la 
can", „Lemaître", 
neau pe fugă pe „curajoșii" 
tărămați, „viteji" să atace

■ cînd erau cinci contra unu. Ne-a 
rămas întipărit în memOrie valul 
de mînie care a cuprins muncito
rimea Văii Jiului în iunie 1936 
cînd bandele legionare au înjun
ghiat pe președintele sindicatului 
minier din Lupeni.

Lărgindu-și continuu sfera 
influență, partidul n ibiliza 
mai variate categorii sociale în 
lupta antifascistă. La sate, mișcă
rile țărănești, ca aceea a țăranilor 
români și maghiari din Valea Ghi- 
meșului, bătăliile purtate de Fron
tul Plugarilor, care reușise să 
grupeze zeci de mii de țărani din 
județele Hunedoara, Cluj, Timiș- 
Torontal, exprimau, odată cu ne
mulțumirea față de jaful moșie
resc, hotărîrea de luptă a țărăni
mii pentru democrație, împotriva 
fascismului.

Caracteristic pentru această pe
rioadă au fost numeroasele ac
țiuni ale unor variate categorii so
ciale printre care meseriași, învă
țători, funcționari publici și parti
culari, invalizi de război, șomeri 
etc.

Partidul acorda o mare atenție 
combaterii încercărilor organizați
ilor fasciste de a atrage în mre
jele lor tineretul din fabrici și uzi
ne, din școli și universități. O vie 
activitate 
Studențesc Democrat 
încercărilor 
transforma studențimea într-un 
detașament de șoc al mișcării fas
ciste.

Bizuindu-se in principal pe ma
sele muncitoare, partidul își con
centra eforturile spre realizarea 
unui larg front comun care să cu
prindă cele mai diferite grupări 
politice, pături sau categorii so
ciale care, dintr-un motiv sau al
tul, se pronunțau împotriva fascis
mului. „Națiunea e în pericol să-și 
piardă și independența, și liberta
tea, și existența — se arăta în 
Scrisoarea C.C. al P.C.R. din ia
nuarie 1936. Un imens front anti
fascist al poporului trebuie să se 
formeze. Frontul popular ești sal
varea".

Urmărind cu perseverență rea
lizarea unității de acțiune a clasei 
muncitoare, închegarea frontului 
unic muncitoresc, partidul și-a lăr
git legăturile și contactele cu Parti
dul Social-Democrat, Partidul So
cialist Unitar (dr. L. Ghelerter), 
Partidul Socialist (C. Popovici)

îmbogățindu-și experiența, îm- 
binînd metodele ilegale de luptă 
cu cele legale și semilegale, parti
dul a inițiat crearea, a condus sau 
influențat un șir de organizații cu 
caracter de masă, prin care s-a 
reușit lărgirea legăturilor cu di
ferite pături ale opiniei publice, 
atragerea de hoi categorii sociale 
în lupta antifascistă. Intermitent, în 
ciuda repetatelor suspendări, dizol
vări, interziceri, în acei ani ău ac
tivat organizații democratice legale, 
ca Liga Muncii. Comitetul Națio
nal Antifascist, Blocul pentru apă
rarea libertăților democratice, Uni
unea Democratică, Amicii U.R.S.S. 
și altele. Organizațiile democratice 
se bucurau de adeziune și sprijin 
din partea unor personalități de 
vază ale vieții sociale, culturale, 
artistice, științifice, eminente fi
guri de democrat!.

O intensă activitate de demasca
re a fascismului și planurilor a- 
gresive ale hitleriștilor desfășura 
presa partidului nostru ; alături de 
presa de partid ilegală, s-a reali
zat editarea, chiar temporară, a 
unui mare număr de publicații, 
ziare și periodice, aflate sub con
ducerea ori influența partidului, 
în numeroase publicații burgheze 
ale vremii își găsea reflectarea 
starea de spirit antihitleristă, se 
lua poziție față de pericolul ce-1 
reprezenta fascismul.

împotriva fascismului se pro
nunțau cei mai străluciți reprezen
tanți ai culturii românești, patrioțl 
luminați, conștienți de gravitatea 
primejdiei hitleriste. M. Sadoveanu 
i-a înfierat cu indignare pe legio
nari ca „partizani năimiți ai lui 
Hitler" ; „Hitlerismul e o rătăcire 
a timpurilor de după război, scria 
el, o enormă sălbăticie și o reve
nire la epocă de piatră". Spiritul 
umanist al lui Enescu respingea Cu 
aversiune nazismul: „Nu recunosc 
în Germania de azi nimic din mă
reția celor ce au sfințit geniul ger
man în secolele trecute". Plin de 
mînie și demnitate patriotică a de
mascat N. Iorga cîrdășia dintre 
„căpitanul* german și „căpitanii" 
români, legați prin „zvastică berli- 
neză comună" ; cu marea sa auto
ritate savantul patriot lansa o 
chemare la vigilență pentru apă
rarea independenței și integrității 
teritoriale amenințate de Germa
nia nazistă : „ferește-te popor al 
meu, căci mari primejdii ți se 
pregătesc...".

Din „Comitetul național al reuni- 
rnii universale pentru pace", .cos 
mit^ care milita împotriva planu
rilor de război ale hitlerismulul, au

ieșeau
»vul-

„Wolf“ și îi pu- 
încă- 
doar

de 
cele

a desfășurat Frontul 
împotriva 

Gărzii de Fier de a

făcut parte, alături de comuniști și 
de social-democrați, numeroase 
personalități proeminente, între 
care N. Titulescu, dr. Petru Groza, 
dr. N. Lupu, Mihail Sadoveanu.

Amploarea luptei antifasciste, 
primejdia crescîndă a fascismului 
determinau în acei ani un proces 
de continuă ascuțire a contradic
țiilor în rîndurile claselor domi
nante.

Vîrfurile cele mai reacționare 
ale marii burghezii și moșie- 
rimi, legate prin interese eco
nomice de Germania nazistă și de 
politica pregătirilor de 
trec la încurajarea tot mai 
a fascismului, se pronunță 
orientarea politicii externe 
voarea puterilor „Axei".

Concomitent, un șir de oameni 
politici burghezi își exprimă îngri
jorarea crescîndă față de accentua
rea primejdiilor care amenințau 
Romania din partea Germaniei 
hitleriste și a aliaților acesteia. 
Este caracteristic că unii dintre ei, 
după ce ani in șir au respins orice 
contact cu comuniștii, se manifes
tau acum în favoarea unor acțiuni 
comune ale forțelor

Ne amintim de

război, 
fățișă 

pentru 
în fa-

democratice. 
participarea, 

alături de alți tovarăși, la un șir 
dă acțiuni comune, în cadrul cărora 
s-a realizat conlucrarea cu unele 
grupări din cadrul partidului na
țional-țărănist, cu partidul radical- 
țărănesc în frunte cu Gr. Iunian, 
cu partidul conservator prezidat 
de Gr. Filipescu, etc. Acesta era 
un rezultat al adoptării de către 
partidul comunist a unor forme și 
metode elastice de activitate — cît 
și al presiunii exercitate de jos, în 
interiorul partidelor burgheze, de 
către masa membrilor acestora în 
acele momente cînd în fața po
porului se puneau probleme hotă- 
rîtoare ale existenței sale, al puter
nicului curent de opinie care in
fluența poziția unor lideri țără
niști, liberali etc.

Activînd ca secretar al Comite
tului regional P.C.R. Dobrogea, u- 
nul din semnatarii articolului își 
amintește de atragerea unor frun
tași cu vederi democratice ai or
ganizației locale național-țărănis- 
te în acțiuni întreprinse de partid 
împotriva fascismului ; la procesul 
intentat în 1930 la Constanța uhui 
mare grup de antifasciști s-au pre
zentat ca martori ai apărării pri
marul orașului, directorul liceului, 
preoți, ofițeri, profesori, oameni de 
diferite convingeri politice. Din 
perioada cît am fost secretari ai 
comitetelor regionale de partid 
Oltenia și Moldova, ne sînt cunos
cute numeroasele acțiuni cu carac
ter antifascist desfășurate de or
ganizațiile de partid ațît în cadrul 
unor organizații democratice și al 
breslelor, cît și în colaborare cu 
reprezentanți ai organizațiilor lo
cale ale P.S.D.. P.N.Ț., P.N.L.,
partidului radical țărănesc, de 
conlucrarea rodnică cu personali
tăți prestigioase ale vieții cultu
rale. Numeroase asemenea exemple 
de conlucrare confirmau justețea orien
tării partidului privind posibilitatea 
unirii forțelor patriotice împotriva 
dușmanului comun.

Partidul avea ca preocupare perma
nentă să găsească modalitatea de a 
stabili acorduri chiar parțiale, limi
tate la anumite acțiuni In care exis
tau poziții apropiate, dar care să în
lesnească strlngerea laolaltă pe plat
forma luptei antifasciste a tuturor for
țelor sociale dornice să-și aducă a- 
porful la dezvoltarea democratică a 
jăril, la apărarea independentei șl su
veranității naționale.

Creșterea stării de spirit antifas
ciste în rîndurile celor, mal largi 
mase ale poporului și-â găsit o e- 
locventă expresie în victoria obți
nută de Frontul comun democratic 
în alegerile parțiale parlamentare 
din 1936 în județele Hunedoara și 
Mehedinți. Cu cîteva luni în urmă, 
reprezentanții partidului nostru au 
ajuns la încheierea unui acord 
cu Frontul Plugarilor, Partidul So
cial-Democrat, Partidul Socialist, 
Partidul Național Țărănesc, în ve
derea prezentării unite a forțelor 
democratice în aceste alegeri spre 
a dovedi prin fapte maselor posi
bilitatea reală de a stăvili ascen
siunea spre putere a Gărzii de 
Fier.

Și, Intr-adevăr, succesul forțelor 
democratice în aceste alegeri (vo
tul masiv obținut de ele — 31 965 
de voturi tn județul Hunedoara, 
20 867 în județul Mehedinți) con
stituind o confruntare a raportului 
de forțe pe un plan mult mai larg, 
a arătat starea de spirit pronunțat 
antifascistă a imensei majorități a 
poporului. „Preludiul de la Hu
nedoara și Mehedinți — de
clara la una dintre întrunirile co
mitetelor cetățenești Dem. Do- 
brescu. președintele acestei orga
nizații, fost primar general al Ca
pitalei — trebuie urmat de concer
tul unirii forțelor democrațice din 
întreaga țară pentru a răpune de
finitiv mișcarea de dreapta".

Pe măsură ce se agrava primej
dia unei agresiuni hitleriste, parti
dul își intensifica eforturile pentru 
unirea forțelor antifasciste ; aveau 
loc puternice acțiuni de masă; 
erau inițiate luări de contact, tra
tative cu reprezentanți a nume
roase grupări și partide politice ; 
manifestele și apelurile partidului 
îndemnau masele să-și sporeas
că vigilența. „Ne cheamă la 
luptă sîngele lui Doja, Horia și 
Tudor Vladimirescu — se sublinia 
într-un manifest al Comitetului 
Central al P.C.R. din ianuarie 
1938. Ne cheamă la luptă dragos
tea de țară, pe care nu vrem s-o 
vedem sfîșiată și cotropită, dragos-

tea de acest popor, pe care nu-l 
vrem îngenuncheat și robit".

*
...Martie 1938 — Germania hitle- 

ristă anexează Austria. Septembrie 
1938 — odiosul acord de la Mun- 
chen. Martie 1939 — întrea
ga Cehoslovacie e cotropită și 
ocupată. în decurs de un an, 
două state independente dispar de 
pe harta Europei. Tăvălugul hitle- 
rismului se rostogolește spre gra
nițele României. Un val uriaș de 
indignare cuprinde țara. Poporul 
clocotește de mînie. Aveau loc gre
ve, demonstrații de protest.
16 martie, 
dului, 
meroși 
stradă, 
trund 
slovace manifestîndu-și solidarita
tea cu poporul cehoslovac și se re
varsă 
din 
să o 
unor 
acționau sub conducerea P.C.R., N. 
Iorga, președintele Ligii Culturale, 
a aprobat organizarea, în cadrul a- 
cestei asociații, a unui ciclu de 
conferințe care au luat caracterul 
unor -adunări de solidaritate cu 
Cehoslovacia, victimă a agresiunii 
naziste. La Satu Mare, la Sibiu, 
trenuri și convoaie transportînd 
soldați cehi sînt întîmpinate cu 
caldă simpatie de populație și au
toritățile locale ; în satele din jurul 
Făgărașului țăranii aduc la gară 
refugiaților pîine și lapte.

...„Jos fascismul !“, „Vrem Ro
mânia liberă și independentă", 
„Jos agresorii hitleriști 1“ — cu 
cîtă forță răsunau în primăvara 
anului 1939 aceste lozinci strigate 
de sute de mii de oameni pe stră
zile orașelor!. „O ură formida
bilă s-a dezvoltat contra lui 
Hitler, consemna un raport al Di
recției Generale a Poliției din mar
tie 1939. Și cei mai vîrstnici și cei 
mai tineri... toți 
siv femeile, îl 
doresc moartea".

Partidul își 
mările la luptă : 
asalt ale 
granița 
declară : 
cu arma 
duri. Uniți-vă cu toții într-un sin
gur front puternic contra lui Hitler 
și aliaților săi revizioniști!“ se 
arăta într-un manifest al C.C. al 
P.C.R. din martie 1939.

în martie-aprilie 1939, guvernul 
chemase sub arme un șir de con
tingente de rezerviști. în acele 
condiții, cînd orientarea externă a 
României mai stătea în balanță și 
nu se înclinase încă decisiv, con
centrările apăreau maselor ca mă
suri legate de combaterea perico
lului crescînd al unei agresiuni a 
Germaniei naziste și aliaților ei. Și 
este interesant de ■ menționat 
elanul patriotic al maselor ; no
tele informative ale unităților 
militare semnalau că niciodată 
rezerviștii nu s-au prezentat la 
concentrări cu un asemenea avînt 
ca in acea perioadă de gravă pri
mejdie pentru independența și in
tegritatea teritorială a țării. „Ple
carea oamenilor la unitățile în care 
au fost chemați s-a făcut cu mare 
repeziciune, iar aceștia au plecat 
cu entuziasm și fără nici o șovă
ire", se consemna într-un raport 
al Siguranței.

In condițiile cînd primejdia ce 
plana asupra României devenise 
mai evidentă ca oricînd, iar ma
sele cele mai largi ale poporului 
cereau să se ridice un baraj de ne
trecut în fața „marșului spre Ră
sărit" al lui Hitler, au luat în mod 
deschis poziție împotriva Germa
niei hitleriste și a agenturii ei, 
Garda de Fier — oameni politici 
ca șeful 
linescu, 
încheie 
ne cu 
suri energice 
mișcării gardiste, Virgil Madgearu, 
Victor Iamandi, Mitiță Constanti- 
nescu, Petre Andrei, foști miniștri 
și fruntași ai partidelor burgheze.

în acele zile de grea încercare 
pentru țară a reieșit mai limpede 
ca oricînd rolul odios al mișcării 
legionare ca agentură a Germa
niei naziste și bandă de ucigași în 
solda Gestapoului. Oamenii au pu
tut vedea cum, în timp ce apro
pierea 
tierele 
însăși 
rii, C.
Fier, anunța că „la 48 de ore după 
preluarea puterii de către legio
nari, România va fi aliata puteri
lor Axei". Cu pistolul și cuțitul 
s-a răfuit mișcarea legionară nu 
numai cu comuniștii și alți anti
fasciști. dar și cu oameni politici 
ca Armand Călinescu, Nicolae Ior
ga, generalul Gh. Argeșeanu (așa 
dar. împreună cu I. G. Duca, ucis în 
1933 — patru prim-miniștrl au fost 
asasinați din ordinul Germaniei 
naziste), V. Madgearu, V. Iamandi, 
spre a ușura înfăptuirea pla
nurilor hitleriste de subjugare a 
țării, de desmembrare a României 
și împingere a ei în războiul anti
sovietic.

In acest timp, dictatura regală 
restrînge continuu libertățile cetă
țenești, 
antidemocratice.
adapteze 
canalizare 
către Est, 
angajează 
în fața hitlerismului. 
fică presiunile din partea puteri
lor Axei și a acoliților lor din 
țară, a celor mai reacționare

La 
la chemarea pârti- 

muncitori, studenți, nu- 
cetățeni ai Capitalei ies în 
rup cordoanele poliției, pă- 
în curtea legației ceho-

apoi spre legația germană 
Calea Victoriei încercînd 
ia cu asalt. La propunerea 
organizații democratice care

în general, inclu- 
învinovățesc și-i

intensifică che- 
„Trupele de 

lui Hitler se găsesc la 
țării noastre... P.C.R. 
comuniștii vor lupta 

în mînă în primele rîn-

guvernului Armand Că- 
care cere regelui să 

un pact de neagresiu- 
U.R.S.S. și să ia mă- 

pentru lichidarea

trupelor hitleriste de fron- 
României punea în joc 

existența națională a ță- 
Codreanu, șeful Gărzii de

înăsprește represiunile 
încercînd să se 

liniei muncheneze, de 
a agresiunii germane 

guvernul Argetoianu se 
pe panta concesiilor 

Se intensi-

a

cercuri și grupări politice ale cla
selor dominante, dictatura regală 
se îndreaptă tot mai mult spre o 
apropiere de Germania.

Pe măsură ce se accentuează ac
tivitatea cercurilor de extremă 
dreaptă de încurajare a fascis
mului, de împingere 
spre orbita Germaniei 
se intensifică acțiunile de pro
test ale maselor. Au 
monstrații publice ; partidul izbu
tește, cu toată împotrivirea orga
nelor dictaturii regale, să trans
forme adunările organizate de 
breslele muncitorilor, funcționari
lor și micilor patroni, în mari ac
țiuni de protest împotriva fascis
mului. Cu prilejul zilei de 1 Mai 
1939, în Capitală a avut loc o pu
ternică demonstrație împotriva pri
mejdiei care amenința România 
din partea Germaniei hitleriste, 
zeci de mii 
cerînd crearea 
triotic care să organizeze rezis
tența împotriva agresorilor hitle- 
riști și a pregătirii războiului anti
sovietic. Participant la acea mare 
demonstrație condusă de partid, ne 
amintim de însuflețirea cu care 
muncitorii și meseriașii întruniți 
la adunările din sala „Tomis" 
și sala „Eintrăcht" au manifes
tat pentru libertăți democratice 
și apărarea granițelor țării, apoi 
au pornit spre sala „Scala" unde se 
ținea congresul breslelor, iar de 
aici Spre Palatul regal în fața că
ruia au scandat lozinci pa
triotice, antifasciste. Ca expresie a 
voinței de luptă împotriva Germa
niei hitleriste. pentru libertatea și 
integritatea teritorială a țării, co
loanele de manifestanți s-au în
dreptat apoi spre parcul — astăzi 
„Parcul Libertății" — unde au de
pus coroane de flori la Mormîntul 
Eroului Necunoscut.

Puternice întruniri și demonstra
ții s-au desfășurat în aceeași zi 
sub semnul luptei antifasciste la 
Iași, Timișoara, Arad, Cluj, Reșița, 
Ploiești, Constanța, Galați etc.

împotrivirea pe care politica de 
înfeudare economică a României 
față de Germania nazistă o întîm- 
pina chiar în anumite cercuri ale 
marii burghezii își găsea o su
gestivă ilustrare în articolele prin 
care fruntașul liberal C. I. Băico- 
ianu. director al Băncii Naționale, 
se pronunța împotriva acordurilor 
economice înrobitoare româno- 
germane din primăvara anului 
1939, arătînd că ele urmăresc „în
cadrarea României în așa-zisul 
«spațiu vital» economic al Reichu- 
lui, transformarea României într-o 
anexă agrară a Germaniei și piață 
de desfacere a produselor ei in
dustriale"

Recapitulînd, se poate spune că 
rîndurile maselor largi pătrundea 
mai adine conștiința primejdiei 

o reprezentau uneltirile revanțar- 
ale Germaniei naziste ți aliaților 
pentru suveranitatea ți indepen-

a țării 
naziste,

loc de-

de manifest.ânți 
unui front pa-

țlonal. La marile mitinguri și de
monstrații care au izbucnit în nu
meroase orașe participau cu însu
flețire comuniștii și alți de- 
mocrați care adeseori luau cu- 
vîntul, dînd glas voinței dîrze a 
poporului de a se opune răpirii 
nordului Transilvaniei. în piața 
Unirii din Cluj, pe marile bule
varde ale orașului, mulțimea își 
manifesta pînă noaptea tîrziu îm
potrivirea față de odiosul dictat 
imperialist. în Capitală, la Ora
dea. Brașov, Sibiu, Timișoara, Iași, 
Constanța, Raia Mare, Turda. 
Sebeș, Cimpia Turzii, zeci de mii 
de muncitori, țărani, intelectuali, 
militari, au invadat străzile, ară- 
tînd că sînt gata să apere cu pre
țul vieții independența și inte
gritatea țării împotriva fascismu
lui. Unele unități militare, în 
frunte cu comandanții lor, au re
fuzat să execute ordinul de re
tragere din Transilvania.

*

în lumina dezvoltării ulterioare 
a evenimentelor, apare limpede în
semnătatea liniei strategice și tac
tice adoptate în anii războiului de 
P.C.R., linie care și-a găsit în
cununarea în victoria insurecției 
armate din august 1944. în condi
ții infinit, mai grele — ale teroa
re! sîngeroase dezlănțuite de dic
tatura fascistă și cotropitorii hitle- 
riști — partidul, bazindu-se pe 
Frontul Unic Muncitoresc, a reu
șit să reunească într-o largă coa
liție toate forțele interesate din- 
tr-un motiv sau altul 
rea regimului fascist 
și scoaterea României 
antisovietic.

Victoria insurecției 
1944 a deschis drumul profundelor 
transformări înnoitoare, 
încununate prin victoria 
socialismului in patria 
prin făurirea României

Drumul străbătut de
Comunist Român de-a lungul eroi
cei sale existențe ne întărește în
crederea în justețea politicii par
tidului, care a călăuzit poporul la 
cucerirea mărețelor sale victorii. 
Unitatea strînsă a poporului în ju
rul partidului, munca lui entuzias
tă pentru înfăptuirea sarcinilor 
desăvirșirii construcției socialiste 
sînt chezășia înaintării țării noas
tre spre culmi tot mai Înalte ale 
progresului, bunei stări și civiliza
ției socialiste.

în răsturna- 
antonescian 

din războiul

din august

strălucit 
deplină a 

noastră, 
socialiste.

Partidul

Conf. arh. Anton DIMBOIANU

Locatarul, luîndu-și în primire 
noua locuință, dorește să împli
nească un cămin pe măsura posi
bilităților și gusturilor sale. Dar 
componentele sînt gîndite și reali
zate în afara lui, căci locatarul 
este situat la intersecția spre care 
converg atentele, dar separatele 
colaborări ale arhitectului, ale 
producătorilor de mobilă, covoare, 
perdele etc. El preia în folosință 
obiectele finite, neînsoțite Insă de 
acel revelator „mod de întrebuin
țare’ și deseori are dificultăți In 
alegerea tipurilor de garnituri sau 
piese izolate de mobilier, a culo
rilor, a funcționalității optime etc. 
Este legitim, deci, sentimentul de 
nesiguranță ce însoțește hotărîrile 
multor locatari, că și necesitatea 
ce o simte majoritatea acestora de 
a cere sfaturi competente, menite 
să-i ajute a se orienta corect.

Adeseori am fost întrebat — în- 
trucît sînt cunoscute tendințele 
contemporane novatoare în con
cepțiile de amenajare a interioru
lui — dacă o anumită soluție de 
aranjament este „mai modernă” 
decît alta. Mulțl doresc să fie 
„moderni*, fără să bănuiască Insă 
că acest lucru înseamnă, în primul 
rînd, a avea Curajul hotărîrii și al 
inițiativei creatoare. Cu atît mai 
mult cu cit materialele și finisajele 
noi, utilizate atît în construcții, cît 
și la unele obiecte de interior, nu 
mai conduc direct la soluționările 
tradiționale. Tapetele lavabile, par
doselile de linoleum in camerele 
de locuit, mobilierul finisat cu plăci 
din materiale plastice reprezintă 
numai cîteva din noile date ale 
problemei de amenajare care se 
cere rezolvată

Tot acest ansamblu de situații —

pe- 
sta- 

cu 
elu-

în cinstea aniversării partidului

amintit în trăsăturile lui generale 
— a creat necesitatea de a se des
chide un larg front de colaborare 
cu locatarul. Mijloacele acestei ac
țiuni pot fi, evident, foarte variate, 
directe sau indirecte în eficacitatea 
ce o urmăresc : publicații, confe
rințe sau contacte nemijlocite. Ac
țiunea este, la noi, în continuă 
desfășurare, ca rezultat al intere
sului și dorinței locatarilor de a-și 
lămuri problematica ce îi preocu
pă. Cu toate acestea, maț a- 
vem datoria de a întreprinde 
multe acțiuni utile. Publicațiile 
riodice specializate ar putea 
bili un contact permanent 
publicul larg, particlpînd la
cidarea principială și la rezolva
rea practică a diverselor între
bări ce le ridică organizarea mo
dului nostru de viață într-o locuin
ță. In prezent, revista „Mobila" a- 
bordează astfel de probleme, însă 
dat fiind că sfera de cuprindere 
este încă limitată, iar tirajul redus, 
îi diminuează eficacitatea. Broșura 
„Amenajarea locuinței" face o în
cercare lămuritoare de sinteză a 
acestui domeniu, dar ea nu repre
zintă decît un prim pas; mai1 ales 
că în condițiile tehnice de ed. )*%, 
care lasă mult de dorit, intenția 
este întrucîtva devalorizată. în 
unele reviste apar,, e dront, 
rubrici care vizează probleme de 
amenajare a interiorului, însă ca
racterul lor fragmentar, sporadic, 
limitativ și mult prea de rețetar 
practic le pune, după părerea mea, 
sub semnul întrebării justa orien
tare de ansamblu și. deci, eficiența.

Dacă toate aceste mijloace indi
recte de colaborare cu locatarii își 
au rolul lor educativ social, bine 
definit, contactul 
al locatarului cu 
ratori este totuși 
cel mai necesar
și aici lucrurile se complică, rele- 
vînd situații nefirești. Specialiștii 
decoratori de interior nu sînt, ofi
cial, recunoscuți ca titlu, iar învă- 
țămîntul de specialitate le lipsește, 
în ciuda faptului că aportul lor este 
permanent solicitat nu numai în 
domeniul amenajării locuințelor, 
dar mai ales în cadrul celorlal
te programe de arhitecturi
punem, pentru moment, organiza
rea unor contacte directe cu loca
tarii prin intermediul unor oficii sau 
puncte de consultare, în care arhi- 
tecți proiectanți de locuințe sau de 
mobilier, decoratori de interioare, 
să poată răspunde cu competență 
la solicitările cetățenilor. Și nu nu
mai acolo, ci și direct la fața locu
lui, în apartamentul respectiv. Con
comitent cu organizarea acestor 
forme este, desigur, necesar să se 
stabilească și tarifele corespunză
toare acestor activități. Asemenea 
acțiuni, intim conjugate 
orientate pe baza unei 
utilitar-estetice, constituie 
cele mai ample forme de
socială. De aici și necesitatea solu
ționării ei, în continuare, pe o 
treaptă superioară.

direct, personal, 
specialiștii deco- 
cel mai operativ, 
și de dorit. Dar

in 
tot 
ce 
de 
ei 
denfa națională, pentru integritatea 
teritorială a tării- Se creaseră premise 
deosebit de favorabile unirii tuturor 
tortelor antifasciste, patriotice.

în mai 1939, P.C.R. s-a adresat 
din nou partidelor burgheze cu 
propunerea de a încheia un larg 
front patriotic. „In fața primej
diilor din afară și a atacului pe 
care statele agresive, sub condu
cerea Germaniei hitleriste, îl pre
gătesc împotriva granițelor țării și 
a independenței ei — se spunea în 
scrisoarea trimisă acestor partide 
— credem că se cere o unitară ac
țiune a tuturor partidelor hotărîte 
să apere această independență, 
indiferent de ideologia căreia fie
care grupare îi rămîne credincioa
să". Liderii reacționari ai partide
lor burgheze au respins însă pro
punerile P.C.R., deși unii reprezen
tanți ai P N.Ț., sub influența creș
terii stării de spirit antifasciste a 
maselor, au acceptat să constituie 
un „comitet de coordonare comun" 
cu comuniștii, iar reprezentanții 
unei grupări din P.N.L. s-au 
clarat „principial de acord" 
propunerile P.C.R.

Dacă totuși Frontul comun 
mocratic antifascist, realizat 
plan local în 1936. n-a putut fi 
luat și lărgit în 1939—1940, 
necesitatea lui devenise și 
evidentă, și mai imperioasă, 
ceasta s-a datorat în primul rînd 
liderilor reacționari ai partidelor 
burgheze, împotrivirii lor față de 
colaborarea cu partidul comunist, 
precum și refuzului aripii de 
dreapta a P.S.D. privind realiza
rea unității de acțiune cu comu
niștii. Activitatea desfășurată de 
organizațiile de partid pentru uni
rea forțelor democratice antifas
ciste era totodată îngreunată și, 
într-un șir de cazuri, frînată de 
elementele oportuniste, rupte de 
masă, sectare, pătrunse în rîndu
rile partidului.

înfruntînd cu eroism prigoana 
anticomunistă tot mai sălbatică — 
în acea perioadă se țineau lanț a- 
restările, procesele, întemnițări
le — partidul nu s-a clintit de la 
îndeplinirea misiunii sale de apără
tor al intereselor fundamentale ale 
poporului.

Ne amintim cu un sentiment de 
mîndrie patriotică de poziția adop
tată de P.C.R. împotriva odiosu
lui Dictat hitlerist de la Viena. 
în documentul intitulat „Punctul 
nostru de vedere", C.C. al P.C.R. 
se ridica cu hotărîre împotriva ră
pirii Ardealului de nord și a tră
dării cauzei naționale. însufle
țiți de fierbinte patriotism, parti
dul, numeroase organizații de
mocratice. antifasciste au adre
sat maselor chemarea de a se 
opune Ciopîrțirii teritoriului na-

Conferințe,

simpozioane, expoziții Pro-

de-
cu

de- 
pe 

re- 
cînd 
mai 

a-

In aceste zile, în 
întreprinderi și insti
tuții, pe șantiere, la 
orașe și sate au loc 
adunări, în cadrul 
cărora cadre din con
ducerea organelor lo
cale de partid și de 
stat vorbesc despre 
însemnătatea istorică 
a creării Partidului 
Comunist 
despre 
glorios 
despre 
ținute 
nostru.

Ieri, 
de la 
Hunedoara au vorbit 
tovarășii Gheorghe 
Călin, prim-secretar, 
și Gheorghe Vușdea. 
secretar al Comitetu
lui regional de partid 
Hunedoara; la Bu
zău, în fața muncito
rilor, inginerilor și 
tehnicienilor de 
Fabrica de

Român, 
drumul său 
de luptă și 

succesele ob- 
de poporul

în adunările 
Petroșeni și

la 
mase 

plastice, Combinatul 
de sîrmă și șantierul 
Fabricii de zahăr, a 
vorbit 
Balalia, 
tar al 
regional de partid 
Ploiești; la o întîlni-

tov. Dumitru 
prim-secre- 
Comitetului

re cu tineri munci
tori, ingineri, stu
denți și elevi a vor
bit tov. Vasile Potop, 
prim-secretar al Co
mitetului regional de 
partid Suceava; tov. 
Aurel Calimandric, 
secretar al Comitetu
lui regional de partid 
Bacău, a vorbit în 
orașul Gheorghiu- 
Dej, iar tov. Ștefan 
Boboș, președintele 
Comitetului executiv 
al Sfatului popular 
regional Bacău, mem
bru al biroului comi
tetului regional de 
partid, a vorbit în 
fața elevilor din Ro
man.

La casele de cultu
ră și la căminele cul
turale au loc simpo
zioane, seri literare, 
spectacole etc. La 
Tîrgoviște și în alte 
orașe ale regiunii 
Ploiești, simpozioane
le au avut drept temă 
lupta P.C.R. oglindi
tă in proza, poezia și 
dramaturgia contem
porană. în cadrul 
unei „Săptămîni a 
poeziei", la Botoșani

s-au ținut conferința 
„Folclor nou" și sim
pozionul „Pagini glo
rioase de istorie". 
Montajele literare, 
„Iți mulțumim partid 
iubit", „Pe drumul 
însorit arătat de 
partid" s-au ținut în 
comunele raionului 
Luduș din regiunea 
Mureș-Autonomă Ma
ghiară.

în întîmpinarea a- 
niversării se deschid, 
de asemenea, expozi
ții de artă plastică, 
documentare și da 
fotografii. La Gale
riile de artă din Ba
cău a avut loc verni
sajul expoziției „Din 
lupta și realizările 
P.C.R.". Altă expozi
ție, intitulată „Pe 
drumul deschis de 
partid", s-a deschis 
la Muzeul regional 
din Tg. Mureș, iar 
muzeul de artă din 
Galați găzduiește ex
poziția „Omagiu par
tidului", înmănun- 
chind lucrări de pic
tură, sculptură și 
grafică, realizate de 
artiști plastici din re
giune.

și atent 
concepții 
una din 
educație

întreceri tinerești pe Herăstrău Foto : R. Costin

VI

De la Ministerul Transportu
rilor Auto Navale și Aeriene - a- 
flăm că pentru sezonul de vgră 
în transportul aerian intern s-a 
prevăzut un număr sporit de 
curse de pasageri. Astfel, avioa
nele TAHOM vor efectua pe a- 
ceste linii 25 de curșe, față de 20 
cite erau anul trecut. Spre Ora
dea vor circula trei Curse zilnic 
în loc de două, spre Sibiu două 
curse zilnic în loc de una, iar 
spre Cluj va circula o cursă fără 
escală.

Condițiile de călătorie vor fi 
îmbunătățite prin introducerea, 
pe unele linii, 
Baia Mare 
nelor

cum sînt Cluj, 
și altele, a avioa- 

moderne de tip IL-14 în 
îo'-ul avioanelor Li-2. Prin beto- 
îlarea unor piste de aterizare, 
șapte orașe din țară vor putea 
fi deservite de avioane IL-14. 
In scopul îmbunătățirii transpor
tului călătorilor spre stațiunile li
toralului, spre Cons' cm'a (aero
portul Kogălniceanu) au fost pre
văzute șapte curse zilnic, cu de
colarea de pe aeroportul Bănea- 
sa, care au legături cu celelalte 
curse interne și internaționale.
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SI MAȘINI AGRICOLE
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| în ultimii ani, în regiunea Do
brogea, parcul de mașini și trac-

■ toare a crescut considerabil. Stațiu
nile de mașini și tractoare se 
îngrijesc ca aceste utilaje să 
menținute în continuă stare

i funcționare. Experiența dobîndită 
în decursul anilor ne-a demonstrat 
că în S.M.T.-urile în care s-a acor
dat atenție calității reparațiilor la 
tractoare și mașini agricole, asis
tenței tehnice a acestora în timpul 
funcționării, s-au obținut indici ri
dicați în utilizarea lor.

Consiliul agricol regional a ur
mărit executarea, în perioada de 
iarnă, a reparațiilor, asigurîndu-se 
controlul tehnic de calitate la fie
care post de lucru și o exigență 
deosebită din partea comisiilor de 
recepție. Prin organizarea în flux 
tehnologic. a reparațiilor, în marea 
majoritate a unităților S.M.T., lu
crările au fost terminate cu mult 
timp înainte de începerea campa
niei de primăvară. în perioada 20 
februarie—10 martie personalul 
serviciului S.M.T. s-a deplasat în 
toate unitățile S.M.T., unde a efec
tuat controlul calității reparațiilor, 
luînd măsuri operative de înlătu
rare a deficiențelor constatate.

fie 
de

$

Cu ocazia schimbului de expe
riență organizat la S.M.T. Castelu, 
în cursul lunii martie, la care au 
participat specialiști din unitățile 
S.M.T. și G.A.S. și un număr în
semnat de mecanizatori s-au sta
bilit o serie de măsuri care vor 
contribui la îmbunătățirea perma
nentă a exploatării și întreținerii 
mașinilor.

Ing. Marin PURCĂREA 
vicepreședinte al Consiliului 
agricol regional Dobrogea

Noutăți
in literatura
economica

ASPECTE NOI 
ÎN CULTURA 
TOMATELOR 
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Colecția „In sprijinul spe
cialiștilor din agricultură' s-a 
îmbogățit cu o nouă lucrare: 
„Aspecte noi în cultura toma
telor de seră” de B. Mănescu 
și D. Bălan. Cartea pune la în- 
demîna specialiștilor, care 
crează în acest domeniu, 
țiuni largi privind tipurile noi 
de sere și instalațiile moderne 
ale acestora, descrie complexul 
de măsuri agrotehnice care tre
buie aplicat și analizează re
zultatele economico-financiare 
ale culturii tomatelor în sere.

lu-
no-

Pentru menținerea în perfectă 
stare de funcționare a parcului de 
tractoare și mașini agricole nu este 
suficientă numai executarea unor 
reparații de calitate, ci și asigura
rea asistenței tehnice în exploa
tare. în toate S.M.T.-urile din re
giunea noastră lucrările de întreți
nere zilnică și periodică a mașinilor 
se execută de către tractoriști și 
mecanici agricoli sub supraveghe
rea șefului de brigadă. Pentru a se 
putea controla modul cum se exe
cută în teren îngrijirile tehnice, la 
fiecare brigadă de tractoare s-au 
întocmit grafice de îngrijiri și re
parații, care sînt controlate din 10 
în 10 zile de către conducerea uni
tății. De asemenea, fiecare brigadă 
a fost dotată cu sculele necesare, 
astfel oa operațiile de întreținere a 
mașinilor să se poată executa în 
cele mai bune condiții tehnice. De
oarece înainte nu se putea con
trola modul cum sînt executate în
grijirile zilnice ale mașinilor șl 
tractoarelor, s-a stabilit ca acestea 
să se facă la sediul 
tractoare, la ore fixe, 
tre 6 și 7 dimineața.

Pentru remedierea 
defecțiunilor și efectuarea îngriji
rilor tehnice în campania de pri
măvară a acestui an, în fiecare 
stațiune, s-au amenajat cîte 3—4 
ateliere mobile dotate cu aparate 
de sudură, scule, dispozitive și un 
stoc de piese de rezervă. Cîte un 
atelier mobil este repartizat la 2—3 
brigăzi. în acest fel, personalul 
care le deservește cunoaște mai 
bine starea tehnică a mașinilor. De 
asemenea, în timpul campaniei de 
însămînțări au i fost repartizați pe 
brigăzile de tractoare și «mecanicii 
de atelier. Aceștia sprijină șeful de 
brigadă și participă alături de me
canizatori la executarea îngrijirilor 
tehnice și remedierea eventualelor 
defecțiuni accidentale. Reviziile 
tehnice se execută în mod obliga
toriu în momentul cînd mașina 
respectivă a realizat prevederile 
normativului. în acest fel se pot 
evita deficiențele din anii trecuți 
cînd aceste intervenții erau amîna- 
te, ceea ce ducea la defectarea ma
șinilor în timpul funcționării. Așa 
s-a reușit ca în campania din pri
măvara acestui an să se înregis
treze un număr redus de ore de 
staționare din cauza defecțiunilor 
tehnice. Dacă anul trecut au fost 
defecte, în campanie, 2,7 la sută 
din tractoare, anul acesta procen
tul s-a redus la 1 la sută. Aceasta 
a permis ca însămînțările să se exe
cute în timpul optim. Cooperati
vele agricole de producție din raza 
de activitate a stațiunilor Toprai- 
sar, Castelu, Valul Traian și altele 
au înregistrat cele mai bune rezul
tate.

brigăzii de 
de obicei în-

operativă a

Diesel electrice
La București, Cra

iova și Adj ud au fost 
terminate toate lucră
rile de construcție a 
depourilor pentru ex
ploatarea locomotive
lor Diesel electrice. 
S-au construit hale 
de revizii tehnice și 
reparații, instalații de 
alimentare cu moto
rină, ulei și apă dis
tilată. Au fost puse,

de asemenea, în func
țiune stații moderne 
de acumulatori și la
boratoare pentru a- 
naliza carburanților, 
în curînd va începe 
construcția altor de- 
pouri destinate loco
motivelor Diesel elec
trice. Printre acestea 
se numără cele de la 
Iași, Cluj și Con
stanța.

(Agerpres)

în loc de 17
Fabrică de e-Noua

lemente pentru auto
matizare, care se con
struiește în Capitală, 
prezintă interes nu 
numai prin contribu
ția ce urmează s-o a- 
ducă la modernizarea 
întreprinderilor in
dustriale, ci și prin 
soluțiile de construc
ție adoptate la ridi
carea halelor. Astfel, 
fațadele acestora se 
fac din panouri mari

prefabricate de 8.5 m 
înălțime și 3 m lăți
me, care se produc în 
flux continuu la o 
întreprindere specia
lizată. Potrivit calcu
lelor specialiștilor, 
hala principală de fa
bricație a noii între
prinderi, care va avea 
o suprafață de 17 000 
m.p., se va ridica în 
numai 11 luni, în loc 
de 17, cum a fost 
planificat.

(Agerpres)

Modernizarea 
procedeelor 
de turnare

Conf. dr. ing. 
Vasile VULCU 

Institutul politehnic-Brașov

La IPROMET-Bucurețtl discută macheta sectorului de ofelârle al Combinatului siderurgic „Gh. Gheorghiu-DeJ* din Galați

CAUZELa Porțile de Fier „OBIECTIVE
BATARDOUL
CELULAR
A FOST
TERMINAT

După ce au bătut ultima plan- 
planșâ de legătură dintre digul 
din aval și batardoul celular, în 
noaptea de 3—4 mai constructorii 
de pe șantierul Sistemului hidro
energetic și de navigație de la 
Porțile de Fier au obținut o nouă 
victorie. Ei au terminat lucrările 
de înălțare a batardoului celular 
prin închiderea și umplerea celei 
de-a 20-a celulă. în prezent, se 
lucrează intens la realizarea 
joncțiunii Intre batardoul celular 
și digul din aval, pentru închide
rea incintei fazei tntîia a lucrări- 

(Agerpres)

SAU ClND TE ASCUNZI
DUPĂ DEGET

„Proiectantul — Institutul de 
proiectări pentru construcții și 
materiale de construcții-București 
— cînd a ales varianta de cons
truire a întreprinderii noastre ne-a 
indus în eroare. în proiect, pentru 
anumite operații s-au stabilit 
cantități de forță de muncă sub 
nevoile reale ale producției. Do
cumentația tehnică-economică pre
vede, de pildă, la centrala de be
toane doar K) muncitori, cînd de 
fapt sînt necesari 24; la torcretare 
s-au indicat 2 oameni pe schimb în 
loc de 6, cît reclamă această ope-

rație ; 21 derație ; 21 de muncitori, în loc de 
8, sînt necesari și la centrala ter
mică. Pe scurt, datorită funda
mentării superficiale a soluțiilor 
de proiectare, am fost obligați să 
folosim un număr prea mare de 
muncitori".

Cu cîțiva ani în urmă se con
sidera că piesele cu suprafețe cu
rate și dimensiuni precise pot fi 
obținute numai prin turnarea de 
precizie (denumire devenită astăzi 
improprie), cu ajutorul modelelor 
ușor fuzibile sau în forme me
talice. între timp, specialiștii au 
pus la punct alte procedee, la fel 
de precise, însă cu domenii mult 
mal largi de aplicare. De pildă, în 
întreprinderile moderne din multe 
țări își face tot mai mult loc ten
dința de a se renunța la turnarea 
în forme uscate și de a se trece 
la turnarea în forme crude, pro
cedeu care prezintă serioase avan
taje tehnologice și economice.

Să introducem mai rapid
metodele intensive in piscicultura

LA
DE

DIN

ÎNTREPRINDEREA
PREFABRICATE

BETON-CRAIOVA

științifică a producției și a muncii, 
s-a arătat foarte mirat, ca și cum 
asemenea probleme nu-1 priveau, 
în aceste condiții normarea 
muncii șchioapătă. în prezent, doar 
52-53 la sută dintre muncitori sînt 
remunerați în acord, iar normele 
nu sînt mobilizatoare, nu au la 
bază criterii științifice. Dovada : 
din totalul muncitorilor salarizați 
în acord, peste 86 la sută au depă
șit cu mare ușurință normele, 
procentele fiind cuprinse între 110- 
170 la sută. Evident, este vorba de 
un rezultat care nu are o bază 
economică reală, întrucît produc
tivitatea muncii, la sfîrșitul 
mului trimestru, se afla cu 2 
cente sub nivelul planificat.

Pare paradoxal, dar în 
țiile întreprinderii nu se 
noaște cu precizie consumul 
de muncă, de manoperă,

pri- 
pro-

în cartea „Ajutorarea re
generării naturale a arborete- 
lor", de M. Badea, apărută în 
Editura Agro-Silvică, sînt des
crise o serie de lucrări care vin 
în sprijinul regenerării naturale 
a pădurilor, astfel ca să se ob
țină o cantitate mai mare de 
masă lemnoasă, în proporțiile 
dorite și de bună calitate.
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Introducerea metodelor îna
intate în creșterea animalelor 
impune, în primul rînd, folo
sirea rațională a furajelor. Un 
aspect al acestei probleme este 
tratat în lucrarea „Biostimula- 
torii în creșterea și îngrășarea 
animalelor" de Mircea Dinu și 
Theodor Bugeac. Aci sînt de
scrise numeroase substanțe 
biostimulatoare, care adăugate 
în hrana animalelor fac să 
sporească mult producția a- 
cestora.

Regiunea Galați, dis- 
punînd de un mare nu
măr de bălți, în special 
în lunca inundabilă a 
Dunării, asigură anual 
o mare parte din pro
ducția de pește a țării, 
în ultimii ani, prin lu
crări de hidroameliora
ții efectuate de-a lun
gul Dunării, au fost de- 
secate peste 30 000 ha 
teren. Astfel, a crescut 
suprafața arabilă, cre- 
îndu-se condiții în plus 
pentru creșterea pro
ducției agricole. Unii ar 
fi înclinați să creadă că 
ce se cîștigă prin mă
rirea suprafeței arabile 
se pierde la producția 
de pește. Desigur, dese
carea unor suprafețe 
mari de bălți reduce 
posibilitățile de pescuit. 
Dar prin măsuri rațio
nale, științifice se poate 
asigura o producție 
mare de pește chiar pe 
suprafețe mai restrînse. 
Trebuie însă spus că 
din cauză că aceste mă
suri n-au fost luate la 
vreme, în bălțile din 
regiunea Galați produc
ția de pește se menține 
la un nivel scăzut.

Care sînt cauzele care 
au generat această si
tuație ? în primul rînd 
nu ș-a asigurat o bază 

. corespunzătoare de re
producție a peștelui,

Exploatarea nerațională 
a dus la scăderea con
tinuă a producției, iar 
în unele căzuri chiar la 
dispariția unor specii 
valoroase. Tocmai de a- 
ceea a devenit necesar 
ca pe suprafețele răma
se în circuitul piscicol 
să se treacă mai hotărît 
la folosirea unor mij
loace științifice, moder
ne de sporire a produc
ției de pește. începutul 
a și fost făcut. De cu- 
rînd, pe baza unor stu
dii tehnico-economice a 
început amenajarea 
complexă a bălților Coș- 
teiul și Balta Albă, care 
însumează laolaltă peste 
1 600 hectare. După de
secarea lacului Brateș 
se va amenaja, de ase
menea, o bază piscicolă 
de 2 400 hectare, 
tele de execuție 
înființarea unor 
niere piscicole, 
torii de crap și șalău, 
instalații moderne 
primenire a apei.

Sînt și alte posibili
tăți de sporire a pro
ducției de pește, insufi
cient puse în valoare, 
în incinta îndiguită din 
Insula Mare a Brăilei, 
de exemplu, se află băl
țile Serbanu, Ulmu și 
altele, care însumează 
circa 7 000 ha. Avînd a-

Proiec- 
prevăd 

pepi- 
crescă-

de

dîncimea mare, de obi
cei sub cota obișnuită 
a apelor Dunării, dese
carea este ........."
infiltrațiile 
cultivarea 
terenurilor.
rea mea, ele se pretea
ză cel mai bine pentru 
amenajarea unor com
plexe agropiscicole. Cu 
toate acestea, acum, cînd 
lucrările de îndiguire 
sînt gata, proiectele de 
organizare a Insulei 
Mari a Brăilei nu pre
văd soluțiile cele mai 
economice de punere în 
valoare a acestor mari 
resurse.

în cadrul Ministerului 
Industriei Alimentare e- 
xistă un institut de cer
cetări și proiectări pisci
cole. Socotim că ceea 
ce a realizat pînă în 
prezent acest institut 
este departe de proble
mele de bază privind 
dezvoltarea pisciculturii. 
De ani de zile se știe că 
nu este asigurat puietul 
necesar popularii și re
populării apelor pe baze 
științifice. Dar nu s-a în
treprins nimic. Fără a a- 
sigura reproducția celor 
mai valoroase specii de 
pești nu se poate trece 
la organizarea intensivă 
a producției piscicole.

în conducerea efectiv

dificilă, iar 
împiedică 

la timp a 
După păre-

sînt 
Mi- 
Ali- 

de

vă a lucrărilor de ame
najare piscicolă există 
un paralelism nejustifi
cat. în prezent, de exem
plu, lucrările de investi
ții în acest sector 
coordonate de către 
nisterul Industriei 
mentare, Comitetul
Stat al Apelor, precum 
și de către departamen
tul Gostat din Consiliul 
Superior al Agriculturii. 
Consider că Ministerul 
Industriei Alimentare, 
întreprinderile piscicole 
ale acestuia sînt cei mai 
indicați beneficiari de 
investiții. Dispunem de 
cadre tehnice de specia
litate a căror pricepere 
nu este pusă eficient în 
valoare. Desecarea bălți
lor din lunca Dunării, 
prin lucrările hidroame- 
liorative propuse, nu va 
duce la scăderea produc
ției piscicole dacă marile 
posibilități existente vor 
fi puse cît mai devreme 
în valoare. Se cere un 
singur lucru : orientarea 
tuturor eforturilor spre 
aplicarea cît mai rapidă 
în producție a mijloace
lor intensive de sporire 
a producției de pește.

Ayrelian ȘIȘU 
directorul

< întreprinderii piscicole 
I Brăila

Punctul de vedere al tov. Vasile 
Pîslaru, inginerul șef al întreprin
derii de prefabricate din beton — 
Craiova este în parte justificat. 
Mecanizarea și automatizarea pro
ceselor de producție s-au limitat 
numai la operațiile de bază. Pro
iectantul nu a prevăzut nimic 
pentru operațiile de depozitare, 
manipulare și transport. Mașinile și 
utilajele de la linia de spalieri s-au 
dovedit improprii tehnologiei de 
fabricație adoptate. Și, în timp ce 
acestea ruginesc, producția spalie- 
rilor decurge meșteșugărește. O si
tuație similară există și la linia de 
fabricație de stîlpi electrici. Toa
te aceste impreviziuni ale proiec
tantului au făcut ca la începutul 
acestui an numărul mediu scriptic 
planificat să fie mai mare cu 
aproape 200 de salariâți față de 
prevederile studiului tehnico-eco- 
nomic.

Dar numai cauzele „obiective" au 
generat neajunsurile amintite ? Am 
căutat răspunsul în secțiile de fa
bricație.

— Organizarea muncii e un do
meniu în care nu s-a întreprins 
mai nimic în întreprinderea noas
tră — ne-a spus ing. Nicolae Du
mitrescu, șeful secției turnare. Pe 
liniile de fabricație se lucrează la 
întîmplare, fără să se fi. întocmit 
o diviziune precisă, pe operații, a 
procesului tehnologic. în secția de 
care răspund, după o analiză și 
observații de aproape 3 săptămîni 
la linia de spalieri, am procedat 
la optimizarea formațiilor de lu
cru. Rezultatele au fost surprinză
toare : de unde pînă atunci nu se 
putea depăși o producție de 10 mc 
de beton turnat pe schimb, după 
optimizare, nivelul producției s-a 
ridicat imediat la 14—15 mc.

Ce păcat că inițiativa ing. Nico
lae Dumitrescu nu a avut ecou ! în 
întreprindere, după cît se pare, ni
meni nu s-a mai gîndit la optimi
zarea formațiilor de lucru. însuși 
șeful serviciului de organizare și 
normare a muncii — tov. Emil 
Grecu — întrebat fiind dacă s-a 
întocmit un program de organizare

sec- 
cu- 

real 
pe 

operații. Cel puțin normele nu re
flectă această necesitate impe
rioasă. Și mai este ceva de adău
gat. Muncitorii unor secții nu au 
locuri stabile de muncă. Chiar în 
ziua cînd am fost în întreprindere, 
nouă muncitori de la secția de 
tuburi precomprimate au fost scoși 
din echipe pentru a lucra în depo
zitul de produse finite.

— Dispunem de mașini și utilaje 
moderne de mare productivitate 
— remarca maistrul Ioan Paler din 
secția carcase. Dar, după numai un 
an de exploatare, multe dintre ele 
au fost descompletate sau aduse în- 
tr-un grad de uzură prematură. 
Reglajele, reviziile periodice, repa
rațiile se fac de mîntuială.

Pierderile determinate de proas
ta întreținere și folosire a utilaje
lor nu au întîrziat să apară. Numai 
în primele trei luni din acest an 
s-au înregistrat peste 4 000 de ore 
întreruperi. Inadmisibil este și 
faptul că, în vreme ce utilajele stau 
nefolosite, multe operații se exe
cută manual.

Ne oprim aici cu analiza neajun
surilor care stăruie la această în
treprindere. Creîndu-și un paravan 
din cauzele „obiective" conducerea 
acestei unități subordonate Mi
nisterului Industriei Construcțiilor 
s-a transformat într-un 
spectator care constată 
lucrurile merg prost, 
să analizeze amănunțit 
care au determinat depășirea 
numărului mediu scriptic de mun
citori, Direcția generală a prefabri
catelor, printr-o simplă trăsătură 
de condei, a „aranjat lucrurile". De 
unde cu cîteva zile înainte de 
terminarea trimestrului realizările 
planului de producție nu atingeau 
suta cu 0,7 procente, la sfîrșit, pro
ducția globală a apărut depășită 
cu 4 la sută. Direcția generală a 
prefabricatelor din Ministerul In
dustriei Construcțiilor are îndato
rirea ca, prin măsuri urgente, să 
pună capăt neglijențelor care stă
ruie în această întreprindere.

loan ERHAN

simplu 
doar că 
în loc 
cauzele

Domeniile de aplicare a acestei 
metode, ca și a unor materiale re
lativ noi, sînt multiple. Este nece
sar ca specialiștii din uzinele noas
tre să biruie timiditatea în folosirea 
curajoasă a turnării în forme crude, 
să depună eforturi pentru perfec
ționarea ei. De asemenea, ameste
cul pe bază de silicat de sodiu, în
tărit cu bioxid de carbon, ar putea 
fi utilizat în mai mare măsură, a- 
tît la execuția formelor, cît și a 
miezurilor. El are importantul a- 
vantaj că formele astfel confec
ționate se pot folosi și în stare 
crudă. în plus, gabaritul pieselor 
care se pot turna așa nu este limi
tat la dimensiuni reduse. Calitatea 
suprafețelor și precizia dimensio
nală a pieselor de 20—25 de tone 
greutate, realizate cu ajutorul a- 
mestecului amintit, nu sînt cu ni
mic inferioare reperelor similare 
obținute cu ajutorul metodelor 
clasice.

Nici utilizarea amestecurilor pe 
bază de rășini termoreactive, care 
permit execuția în cutii calde a 
unor miezuri foarte complicate și 
cu grosimi reduse, pe mașini de 
formare complet sau parțial auto
mate, nu s-a extins în întreprin
derile noastre constructoare de 
mașini pe măsura cerințelor. A- 
ceasta, mai ales pentru că posibi
litățile și condițiile de aplicare a 
noilor materiale nu sînt cunoscute 
în uzine. Consider că industria 
chimică acționează prea lent 
la cerințele legitime ale turnă
toriilor. Iată de ce se impune 
ca organele interesate — Mi
nisterul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, Ministerul Industriei 
Metalurgice și Ministerul In
dustriei Chimice — să urmărească 
cu mai multă perseverență ca uzi
nele să dispună de cît mai mult 
material documentar și informativ 
în legătură cu tot ce apare nou 
în tehnologia turnării și în do
meniul materialelor de turnare, să 
intervină pentru procurarea lor 
în condiții optime și în timp scurt.

Evident, aplicarea pe scară lar
gă a procedeelor tehnologice mo
derne necesită și utilaje adecvate, 
care contribuie, de asemenea, la 
obținerea unei calități ridicate a 
pieselor turnate. în această pri
vință, se pare că tendința preco
nizată pe plan mondial este utili
zarea agregatelor de formare și de 
miezuire semiautomate sau auto
mate, cu formarea la presiuni spe
cifice ridicate prin îndesare sim
plă, combinată cu vibrare sau cu 
umplerea ramei prin împușca
re. Practica a dovedit că agre
gatele care execută formarea 
la presiuni specifice ridicate 
asigură nu numai o producti
vitate orară sporită, ci și o 
calitate a suprafeței și o precizie 
dimensională a pieselor deosebite, 
în același timp, se reduce consu
mul de energie și de materiale de 
formare, se înlătură zgomotul, se 
obține un înalt indice de utilizare 
a suprafețelor de producție. în alte 
țări, au fost construite agregate 
care realizează 700—800 de semi- 
forme pe oră. Spre astfel de ma
șini trebuie să-și îndrepte atenția 
proiectanții de utilaje.

Colectivul catedrei de speciali
tate a Institutului politehnic-Bra
șov, în colaborare cu specialiști de 
la uzina „Tractorul", au studiat și 
stabilit căi originale de îmbunătă
țire a calității suprafeței și preci
ziei pieselor turnate. S-a cer
cetat și, îndesarea formelor prin, 
vibro-presare, realizîndu-se, în a- 
cest sens, un vibrator pneumatic 
cu inerție, care dă rezultate foarte 
bune și nu produce zgomot. în pre
zent, se experimentează o mașină 
de formare prin vibro-presare la 
presiuni specifice ridicate, con
struită pe această bază. Asemenea 
căutări creatoare trebuie să carac
terizeze activitatea tuturor colec
tivelor a căror muncă este legată 
de proiectarea utilajelor și turna
rea pieselor.
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ERATA LA
„CONVORBIRI
DESPRE ARTĂ"

Conf. univ. Paul CONSTANTIN
n | . <■

In ultimii ani, în- 
vățămîntul de cultu
ră generală din țara 
noastră a făcut pași 
însemnați înainte pe 
calea lărgirii sferei 
de informare științi
fică a elevilor în di
verse domenii ale 
științei și culturii. 
Pe linia ascendentă a 
acestor preocupări se 
înscrie ca un fapt 
îmbucurător și 
troducerea în 
gramul de studiu a 
noțiunilor de istoria 
artei, menite nu nu
mai să îmbogățească 
orizontul de cultură 
generală al elevilor, 
ci și să le stimuleze 
gustul pentru fru
mos, să le facă edu
cația estetică. Aces
te noțiuni au apărut 
în noile manuale de 
desen, după cum li 
s-a acordat o mai 
mare însemnătate și 
în manualele de is
torie, tipărite în a- 
nul 1965. Dar modul 
în care au fost con
cepute și redactate 
unele dintre „con
vorbirile despre ar
tă" — cum se nu
mesc lecțiile de isto
ria artei din manua
lele de desen — sau 
felul în care apar u- 
nele cunoștințe de 
istoria artei în ma
nualele de istorie mi 
se pare discutabil. 
Mă voi limita aici la 
cîteva observații re
feritoare la manua
lele destinate elevilor 
din clasele V—VIII.

în manualul de de
sen pentru clasa a 
V-a, prima frază a 
capitolului „Convor
biri despre artă" 
(pag. 74), adresată u- 
nor copii care n-au 
studiat pînă atunci 
istoria artei româ
nești, este următoa
rea : „La începutul 
secolului al XIX-lea, 
în pictura din Prin
cipatele 
înmulțesc 
le". Atît 
mai mult! 
cuvînt despre mile
nara artă de pe teri
toriul țării noastre, 
despre cetățile daci
ce sau Tropaeum 
Trajani, despre arta 
vremii lui Ștefan cel 
Mare sau a lui Con
stantin Brîncoveanu 
etc. Această lacună 
nu este înlăturată 
nici din manualul de 
istorie antică, desti
nat aceleiași clase 
(nici din cel de Isto
ria Românilor pen
tru clasa a VIII-a).

Dat fiind rolul său 
instructiv și educa
tiv, cartea școlară 
trebuie să prezinte 
elevilor un model de 
exactitate științifică, 
de claritate și exi
gență în expunerea 
faptelor, pentru a nu 
provoca confuzii. 
Cred că cel mai pu
țin ține seama de o 
asemenea cerință, a 
cărei importanță nici 
nu mai trebuie de
monstrată, manualul 
de istorie modernă și 
contemporană pentru 
clasa a Vil-a. în cele 
220 de pagini care 
tratează istoria seco
lelor XVIII-XIX și 
XX, singurele refe
riri la artă sau arhi
tectură sînt cuprinse 
în următoarele cîte
va rînduri: „în mai 
toate țările din lume 
s-au creat muzee și 
galerii de artă, în 
care erau expuse pie
sele de artă cele mai 
valoroase, 
din secolul 
folosea încă meto
dele luate de 
rii artiști din 
chitate, dar în seco
lul al XIX-lea ea 
începe să se inspire 
din viață. Sculptura 
a suferit aceleași 
transformări ca și 
pictura și literatura, 
în sec. XIX, sculpto
rii au început să se 
inspire din viața re
ală și să creeze mo
dele după natură" 
(pag. 117—118). Lă
sînd la o parte faptul 
că autorul are păre
rile sale originale, 
după care pînă în se
colul al XIX-lea nici 
un artist din lume 
nu s-a „inspirat din 
viață", nu a studiat

in-
pro-

Române se 
portrete- 
și nimic 

Nici un

Pictura 
XVIII

la ma- 
anti-

natura — lăsînd la o 
parte faptul că elevii 
ar putea înțelege că 
nici Fidias, nici 
nardo da Vinci 
Michelangelo, 
Rembrandt sau 
lasquez nu s-au 
spirat din viață — 
te întrebi unde sînt, 
în fond, informațiile 
despre artă și arhi
tectură pe 
asemenea 
trebuie să 
elevilor ?

Spațiul limitat a-

Leo- 
sau 
nici 
Ve
in-

care un 
manual 

le ofere

cordat „convorbirilor 
despre artă" impu
ne folosirea lui cu 
maximă economie, 
pentru a putea pre
zenta elevilor ceea ce 
este caracteristic pen
tru o epocă, un artist 
sau un domeniu al 
artelor. Dar chiar și o 
analiză sumară ara
tă că peste 80 la sută 
din text este chel
tuit cu date genera
le, strict istorice, bio
grafice sau „pito
rești", despre opera 
artistului scriindu-se 
mult prea puțin și, 
mai ales, aproape

întotdeauna fără o 
cît de sumară anali
ză sau caracterizare 
artistică.

Cu atît mai regre
tabile sînt informa
țiile pe care le con
sider de-a dreptul 
greșite. în capitolul 
„Renașterea" (ma
nualul de desen pen
tru 
sînt 
nat 
din 
lea 
secolul ___  __
In manualul de is
torie a evului me
diu pentru clasa a 
Vl-a, Rembrandt și 
Velasquez sînt cate
gorisiți pictori de... 
Renaștere. Cu privi
re la arta antică ine
xactitățile abundă și 
în manualele de de
sen și în cele de isto
rie. Astfel se spune 
că „la asiro-babilo- 
nieni se folosește în 
pictură o tehnică 
nouă, numită fres
că". Or, pictura pa
rietală — în general 
rară și necaracteris- 
tică în Mesopotamia 
— nu 
în tehnica 
Sculptura mesopota- 
miană, deși a fost re
prezentativă pentru 
o întreagă epocă, este 
omisă. în manualul 
de desen pentru cla
sa a Vl-a se afirmă 
că de la greci... ne-au

clasa a Vil-a) 
prezentați ero- 

mari pictori 
secolul al XVII- 
sau chiar din 

al XIX-lea.

e executată 
frescei.

rămas fresce minu
nate. In realitate, 
marile opere murale 
grecești 
noscute, 
ni s-au

Chiar 
analitică a 
de istoria artei pen
tru școlile medii de 
arte plastice (pentru 
clasa a VI-a) are fla
grante confuzii de 
datare și de înca
drare istorică a unor 
artiști și lucrări de 
artă. Farul din Ale
xandria, monument 
vestit al arhitecturii 
elenistice, una din 
cele șapte minuni ale 
lumii antice, este tre
cut în paragraful ar
tei Egiptului antic, 
între monumente rea
lizate cu mii de ani 
înainte. In schimb, 
se includ în singu
ra frază care pome
nește de elenism (fe
nomen pentru autorii 
respectivi nediferen
țiat de arta greceas
că) sculpturile lui 
Scopas și ale lui Pra
xiteles — artiști ai 
secolului IV î.e.n. — 
ba sînt și plasate în... 
Grecia Mare, cum se 
numea colonia grea
că din Sicilia și su
dul Italiei, unde cei 
doi artiști greci ai 
clasicismului tîrziu 
n-au călcat vreodată. 
Sculptorul Michelan
gelo este citat doar 
într-un sir de pictori, 
iar Pieter 
este indicat 
decesor al 
van Eyck 
trăit cu 
înaintea lui Bruegel) 
ș.a.m.d. Evident, prea 
multe greșeli pentru 
o singură

Este de 
țeles că 
deficiențe 
trebuie 
înlăturate, 
zuirea 
este necesar să 
începută de la îmbu
nătățirea programe
lor analitice, iar in 
aflarea celor mai efi
ciente metode de 
predare a noțiunilor 
de istoria artei 
școala de cultură 
nerală este util 
fie consultați și 
trenați cît mai mulți 
specialiști.

nu sînt cu- 
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păstrat.
și programa 

cursului

Bruegel 
ca pre- 

lui Jan 
(care a 

un secol

programă ! 
la sine în- 

asemenea 
și erori 

neîntîrziat 
că revi- 

manualelor 
fie

în 
ge- 

să 
an-

CUM A FOSHURNATĂ

Primii vizitatori ai expoziției

EXPOZIȚIA ANUALA
DE GRAFICA ROMÂNEASCA

Ieri, în sălile Dalles din Capi
tală s-a deschis Expoziția anuală 
de grafică românească.

„Anuala de grafică, a spus 
Marcel Chirnoagă, șeful secției 
de grafică din cadrul Uniunii 
Artiștilor Plastici în cuvîntul 
rostit la vernisajul expoziției, se 
deschide în preajma celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidu
lui Comunist Român. Ea ne dă 
prilejul trecerii în revistă a crea
ției din ultimul timp a artiștilor 
plastici din întreaga țară, în do
meniul graficii de șevalet, afișu
lui și caricaturii, al ilustrației de 
carte".

La deschiderea expoziției, prin
tre cei prezenți se aflau Virgil 
Florea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Cultură și 
Artă. acad. Ion Jalea, președin
tele Uniunii Artiștilor Plastici, 
oameni de artă și cultură, un nu
meros public.

După ce a vizitat expoziția, 
maestrul Ion Jalea ne-a împărtă
șit cîteva impresii.

„M-au impresionat bogăția și 
varietatea lucrărilor. Este îmbu
curător faptul că în cea mai mare 
parte, actuala expoziție poartă 
amprenta actualității. Ea oferă 
vizitatorilor un bun prilej de a 
urmări realizările graficienilor 
noștri în oglindirea vieții și pre
ocupărilor întregului popor, prin- 
tr-o mare varietate de forme și 
modalități de exprimare artistică".

Prezența în expoziție a 500 de 
lucrări semnate de 250 de artiști 
plastici din întreaga țară, prin
tre care desene colorate, de Cor- 
neliu Baba, xilogravuri în culori 
realizate de Vasile Dobrian, ală
turi de lucrări ale unor graficieni 
binecunoscuți ca Geta Brătescu, 
Jules Perahim, Gheorghe Ivan- 
cenco din București, Paul Erdds 
din Baia Mare, Feszt Ladislau din 
Cluj, Iulia Hălăucescu din Piatra 
Neamț și alții — a atras din 
prima zi un mare număr de vizi
tatori.

Aurelia GOLIANU

CIBERNETICA Șl ECONOMIA
Atît în tehnică, cît și în natură, 

putem observa existenfa unor procese 
de conducere, procese îndrep
tate spre realizarea unui scop, ciber
netica fiind știința ce studiază legile 
cărora sînt subordonate aceste pro
cese. Deosebit de manifeste sînt pro
cesele de conducere în societatea 
modernă care produce, repartizează, 
transportă și consumă cantități uriașe 
de bunuri. In zilele noastre, cunoaș
terea și influențarea proceselor eco
nomice complexe din societate, în- 
tr-un cuvînt, conducerea lor, depă
șește adeseori capacitatea creieru
lui omenesc. Acesta nu poate asimila 
și prelucra cu viteza necesară canti
tatea enormă de informații și date ce 
însoțesc diferitele probleme econo
mice, tehnico-organizatorice sau 
administrative la scara vastă a zile
lor noastre. înfr-un șir de asemenea 
probleme adoptarea hofărîrilor celor 
mai judicioase cere efectuarea prea
labilă a unui imens număr de cal
cule.

Tînăra știință a ciberneticii, care im
primă astăzi o importantă direcție de 
dezvoltare revoluției tehnico-științi- 
fice, intervine în prezent cu prestigiu 
crescînd — ca cibernetică economi
că — în diferitele forme de activități 
economice, contribuind la mărirea 
productivității muncii industriale, la 
perfecționarea planificării, organizării 
producției, desfacerii produselor.

Metodele cibernetice duc, pe de 
o parte, la elaborarea unor „modele* 
matematice ale fenomenelor studiate, 
pe de alta, la rezolvarea rapidă a 
ecuațiilor cuprinse în aceste modele 
cu ajutorul calculatoarelor electro
nice. Cibernetica ne îngăduie 
timizarea producției', 
regimului în care o 
poate da — în anumite 
tehnico-economice — maximul 
produse, cu minim de cheltuieli 
efort.

Să dăm un exemplu : La noi 
țară există mai multe fabrici de 
ment. Ele produc sortimente diferite : 
ciment metalurgic, ciment Portland 
etc. Numărul beneficiarilor, adică al 
consumatorilor produselor fabricilor 
de ciment, este foarte mare. O pro
blemă care se pune este de a dirija 
materia primă a carierelor spre fa
bricile cele mai apropiate, potrivit cu 
capacitatea de producție și profilul 
lor, pentru ca acestea să poată de
servi, la rîndul lor, beneficiarii cei 
mai apropiați și cu necesitățile cores
punzătoare sortimentelor realizate. In 
felul acesta se obține o optimizare a 
producției, odată cu reducerea sim
țitoare a prețului de cost și a chel
tuielilor de transport, asigurîndu-se 
aprovizionarea ritmică și cu produ
sele necesare a beneficiarilor.

Un grup de specialiști de la Cen
trul de calcul economic și ciberneti
ca economică și din Ministerul Fi
nanțelor a abordat această proble
mă. Rezultatele au arătat că solu
țiile anterioare erau departe de a fi 
soluții optime. Noua variantă, obți
nută cu ajutorul mașinilor electronice 
de calcul, permite să se întrevadă o 
reducere a cheltuielilor totale cu circa 
18 la sută, reprezentînd o economie 
de aproximativ 200 milioane lei a-

de prof. univ. Edmond NICOLAU 
director adjunct științific al Centrului 

de calcul economic și cibernetică 
economică

fe- 
în- 
re- 
în 
ci- 

mai

uzine, dirijarea ei aufomafă și opera
tivă cu ajutorul calculatoarelor elec
tronice. însemnătatea crescîndă a 
preocupărilor în acest domeniu o 
ilustrează faptul că în întreaga luma 
din cele circa 50 000 de mașini elec
tronice de calcul, mari și medii, 80 la 
sută sînt 
față unor 
nomică.

în țara
număr crescînd de probleme de ci
bernetică economică, înregisfrîndu-se 
rezultate interesante, atît sub aspect 
teoretic fundamental, cît și aplica
tiv, Centrul de calcul economic și ci-

afectate în momentul de 
lucrări de cibernetică eco-

noastră, se abordează un

/

u°P- 
adică găsirea 

întreprindere 
condiții 

de 
ȘÎ

în 
ci-

nual. Rămîne ca această soluție, pe 
care Institutul de proiectări în cons
trucții și materiale de construcții a 
avizaf-o favorabil, să fie transpusă 
operativ în practică.

Pe baza acelorași principii, ciber
netica economică poate ajuta între
prinderile industriale să stabilească 
planuri optime de producție, de pil
dă, prin stabilirea celor mai bune 
sarcini de solicitare a utilajului. In 
Iul acesta se pot obține sporuri 
semnate de producție, fără a se 
curge la investiții suplimentare, 
domeniul construcțiilor, calculele 
bernetice pot contribui la o
bună organizare a lucrărilor pe șan
tiere, la găsirea celor mai bune va
riante ale unor lucrări de mari pro
porții etc. în ce privește organizarea 
rațională a transporturilor feroviare, 
rutiere, navale și aeriene, cibernetica 
are de asemenea un cuvînt impor
tant de spus, înlesnind alcătuirea pla
nurilor de transport, itinerarii și „tra
see* care să asigure o repartizare ju
dicioasă a furnizorilor și beneficiari
lor. Aplicații interesante poate oferi 
și agricultura. Astfel, în creș
terea animalelor, respectarea unor 
condiții optime de furajare asigură 
obținerea unor rezultate optime. 
Zootehnia cunoaște numărul de calo
rii ce trebuie oferit zilnic animalului, 
cantitatea de proteine, vitamine, mi- 
croelemente efc. pe care trebuie să 
le conțină rația zilnică. Cum se obține 
însă compoziția optimă a acesfei rații 
prin combinarea unor nutrețuri, de 
valoare nutritivă diferită și cu preț 
diferit, menținîndu-se totuși costul 
rației la minim ? Și înfr-un asemenea 
exemplu, rezolvînd cu repeziciune 
ecuații cu numeroase necunoscute, 
cibernetica economică a dat răspun
surile solicitate.

Trebuie spus că între activitatea 
multor organe economice, cum 
sînt cele financiare, de planifi
care, contabilitate, aprovizionare feh- 
nico-materială etc. din diferite depar
tamente, există o destul de mare ase
mănare, care se traduce în probleme 
de același tip, exprimate însă de cele 
mai multe ori diferit. în vederea ușu
rării sarcinilor ciberneticii economice, 
dat fiind creșterea continuă în com
plexitate a problemelor economice, 
ar fi recomandabil să se inițieze anu
mite operațiuni de tipizare, în vede
rea stabilirii unui sistem unitar de 
culegere, transmitere și prelucrare a 
informațiilor economice. In felul 
acesta nu numai că s-ar înlesni 
utilizarea mașinilor electronice de 
calcul pentru numeroase ramuri de 
activitate, ci s-ar contribui și la o or
ganizare mai precisă, mai ritmică, a 
muncii în organele respective.

Cibernetica economică a făcut încă 
un pas mai departe, cuprinzînd în 
obiectivele ei și organizarea științi
fică a producției în secții, ateliere șl

bernetică economică, 
cîfva timp în urmă la București, avînd 
ca obiectiv introducerea fof mai lar
gă a metodelor matematice și ciber
netice în economie.

Oricîf de largă și variată ar fi 
gama aplicațiilor mașinilor electroni
ce, trebuie însă subliniat că ele nu 
vor putea nicicînd să-l înlocuiască 
pe om. Ele îi servesc ca niște auxi
liari extrem de conștiincioși și rapizi, 
dat fiind că viteza celor mai perfec
ționate dintre ele merge astăzi pînă 
la 4 milioane operații pe secundă. Iar 
în domeniul economiei, practica a 
arătat că prin optimizarea diferitelor 
procese se pot realiza mari și nebă- 
nuife economii. în condițiile desăvîr- 
șirii construcției socialiste, îi revin ci
berneticii economice sarcini de o în
semnătate deosebită, prin contribu
ția pe care o poate da la organiza
rea științifică a producției, la reali
zarea de economii, utilizarea cu ma
ximum de efect a fondurilor și diferi
telor resurse.

înființat cu

%

După cum se știe, „Coloana 
infinită" a lui Brâncuși se află 
la Tg. Jiu, în capătul străzii 
Eroilor. Ea s-a născut în min
tea marelui nostru sculptor, dar 
unde și cum a fost turnată este 
un lucru mai puțin cunoscut.

Brâncuși căuta cu insistență 
un atelier unde viziunea sa ar
tistică putea fi înțeleasă, însu
șită și materializată. Cîțiva in
telectuali gorjeni i-au sugerat 
ideea unui contact direct cu in
ginerii și meșterii atelierelor 
centrale din Petroșani, astăzi 
Uzinele de reparat utilaj mi
nier. Brâncuși s-a dus la Pe
troșani, a organizat o adevărată 
„masă rotundă" cu specialiștii 
de pe atunci. S-a declarat mul
țumit de ingineri dar i-a între
bat : „Aveți și oameni bine pre
gătiți, au în ei simțul artei ?“ 
La această întrebare cei pre
zenți au răspuns: „O să fiți 
mulțumit!“

La 1 septembrie 1937, ne spu
ne inginerul Iosif Mașek, vete
ran al atelierelor, se elabora 
desenul cu nr. 2150, astăzi o 
foaie de calc îngălbenită. Celui 
care privește „Coloana infinită" 
nici nu-i vine să creadă că ea 
a necesitat atîtea calcule teh
nice, atîta spirit inventiv și un 
atît de mare volum de schițe. 
Nu-i ușor nici cu mijloacele 
tehnice de astăzi să ridici o co
loană de o nemaiîntîlnită su
plețe, înaltă de 30 de metri!

Meșterii de la atelierele din 
Petroșani s-au dovedit pricepuți 
și dornici să materializeze vi
ziunea sculptorului. Ludovic 
Iercan, Gabor Șomlo, Mihai Co- 
man și alții au asigurat dese
nele și controlul execuției. Vic
tor Pereni a făcut fundația. La 
turnătorie, muncitorii David 
Deac, Nicolae Căpraru, Marin 
Buciuroagă — astăzi maiștri 
principali sau tehnicieni — au 
pus la punct turnarea „mărge
lelor" coloanei. Alexandru Tol- 
vai, pe atunci ucenic montor, 
astăzi inginer șef al uzinei, a 
participat la lucrările de mon
tare.

Cele 17 elemente ale coloa
nei, în greutate totală de 14 226 
kg, au fost turnate în condiții 
tehnice deosebit de grele. Apoi 
au fost rectificate în interior și 
metalizate cu alamă. Construc
ția metalică interioară din pro
file ușoare de oțel, foarte elas
tice, în greutate de aproape 15 
tone, s-a executat în tronsoane. 
Zeci de care cu cîte 4 perechi 
de boi, venite din Gorj, au 
transportat pe dificilul defileu 
al Jiului toate elementele co
loanei.

Au mai trebuit cîteva luni de 
lucru intens pînă ce meseriașii 
din Petroșani au ridicat „măr
gelele" lui Brâncuși spre înal
tul cerului.

L. VISKI
coresp. „Scînteii"
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în comunele Ileanda, Albac și în 
alte cîteva locuri încep să se de
gradeze. O situație similară am în- 
tîlnit în comuna Lovrin, regiunea 
Banat, unde lucrările începute din 
1964 la construcția noii școli au 
fost întrerupte.

Firește, aprovizionarea cu che
restea, ciment, var, cărămizi, este 
foarte importantă, adeseori hotărî- 
toare pentru terminarea la timp a 
acestor construcții, dar, după cît se 
pare, ceea ce lipsește pe șantierele 
amintite este în primul rînd preo
cuparea pentru organizarea lucră
rilor, începînd cu pregătirea do
cumentației și terminînd cu menți
nerea unui ritm constant de lu
cru. După cum ni s-a spus 
la secția de învățămînt a raionu
lui Drăgănești-Olt, lucrările prevă
zute în comuna Mihăești n-au fost 
încă începute, deoarece cei însăr
cinați din partea sfatului popular 
regional cu stabilirea amplasa
mentului școlii nu s-au deplasat 
nici pînă azi la fața locului. Cînd 
o vor face ? Nu știm. Știm însă că 
o asemenea „operativitate" prelun
gită duce, în mod sigur, la neres- 
pectarea termenului de dare în fo
losință a noilor școli.

întrebarea „cum stăm cu calita
tea ?“ revine tot mai des în 
discuțiile constructorilor, preocu
pați ca toate noile localuri de 
școală să poarte amprenta frumo
sului, durabilității și confortului. 
Din păcate, însă, răspunsul care 
poate fi dat nu este întotdeauna 
pozitiv. „Deși ritmul lucrărilor se 
află în continuă creștere — ne 
spunea tovarășul Ștefan Hun, șe-

ful secției de investiții a Sfatului 
popular regional Cluj — la capi
tolul „calitate" avem de reproșat 
constructorilor de la grupul de 
șantiere nr. 3-Dej, întrucît plan- 
șeele de beton pentru școlile din 
orașele Cîmpeni și Zalău au avut 
de suferit de pe urma grabei cu 
care s-au turnat betoanele". în alte 
părți, deficiențele semnalate se ex
plică prin aplicarea necorespunză
toare a prevederilor din proiecte, 
a recomandărilor organelor tehnice 
și prin folosirea unor materiale 
care nu asigură clădirilor durabi
litate și înfățișare plăcută. în le
gătură cu acest ultim aspect, de la 
prof. Nicolae Vădăstreanu, șeful 
secției de învățămînt a raionului 
Drăgănești-Olt, am aflat că tîm- 
plăriile de geamuri, băncile, cuie
rele, executate de întreprinderea

de industrie locală-Slatina sînt de 
proastă calitate; la puțin timp 
după expediție, aproape că nu mai 
pot fi folosite. Oare conducerea 
întreprinderii nu se interesează și 
de calitatea materialelor trimise 
șantierelor ?

în timpul rămas pînă la darea 
în folosință a noilor construcții 
școlare, evident că trebuie să se 
asigure un ritm susținut al desfă
șurării lucrărilor, dar nu este ad
mis ca în ce privește calitatea lor 
să se facă vreo concesie. Deschi
derea în condiții optime a cursu
rilor, valorificarea întregului spa
țiu de școlarizare nu sînt posi
bile decît dacă sînt respectate, în 
egală măsură, termenul de dare 
în folosință a noilor localuri și in
dicatorii tehnici de calitate ai aces
tora.

• 19,00 — Telejurnalul de seară • 19,15 — Emisiune pentru cel miei : 
„Zoologie în versuri" • 19,30 — Pentru elevi : „Pionieri ai aripilor româ
nești" — transmisie de la Muzeul Militar Central (exponate, documente în 
legătură cu primele încercări și realizări ale aviației românești : Vuia, 
Vlaicu, Coandă) O 20,00 — Selecțiuni din finala Festivalului artistic stu
dențesc pe țară — 1966 • 21,15 — Trei tablouri pe săptămtnă : Camil 
Ressu : „La arat", „Peisaj de iarnă", „Cosași" — comentează Ion Frunzetti 
® 21,30 — Figuri de comuniști în creația cinematografică românească. 
Prezintă criticul cinematografic Călin Căliman • 22,15 — Album muzical. 
Din creațiile compozitorilor noștri. își dau concursul : Elisabeta Neculce- 
Carțiș, Dorotheea Palade-Melinte, Virginia Gudzichievici, Maria Teclu,- Cor
nel Fînățeanu, Pompei Hărăstășeanu, Nicolae Alexandru și balerinii : 
Simona Ștefănescu, Ira Stenkovskaia, Iulia Poes, Sergiu Ștefanschi și un 
grup de balerini de la Teatrul de Operă și Balet • 22,45 — Telejurnalul de 
noapte • 22,55 —- Buletinul meteorologic.

• Teatrul de Operă și Balet : DON 
CARLOS — 19,30.
(♦ Teatrul de stat de operetă : ȚARA 
SURÎSULUI — 19,30.
® Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : DOMNIȘOARA
NASTASIA — 19,30, (sala Studio) : 
MOARTEA UNUI ARTIST — 19,30.
• Teatrul de Comedie : INSULA — 
20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din Bd. Schitu Măgureanu nr.
1) : FII CUMINTE, CRISTOFOR 1 — 
19,30, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 
A) : CAZUL OPPENHEIMER — 19,30.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : SONET PENTRU O PĂPUȘĂ 
— 20.
• Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : IU
BESC PE AL 7-LEA — 20.
• Teatrul Mic : SIMPLE CO
INCIDENȚE — 20.
® Teatrul „Ion Creangă" : MUȘCHE
TARII MĂGĂRIEI SALE — 15,30, 
NOTA ZERO LA PURTARE — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCO
DILUL — 16,30.
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase"
(sala Savoy) : PROFESORUL DE
FRANCEZĂ — 20, (sala Victoria) : 
NEGRU PE AI.B — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCU
LUI — 19,30.

CINEMA
• HAIDUCII — cinemascop : Patria
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15,
Grlvița — 9,45; 12; 14,15; 16,30;
18,45; 21 (la ambele completarea Ca
binetul de stampe), București — 9,15; 
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21, Grădina 
Progresul (str. Ion Vidu nr. 20) — 
orele 20 (la ambele completarea 
Vîrste), Arenele Libertății — orele 
20, Modern (completare Politețe) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Republica — 9,30; 12,15;
15,15; 18; 20,45.
9 IN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE ; Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grădina Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20), Expoziția 
(Piața Scînteii — orele 19,45 — com
pletare Vîrste).
• ROMEO ȘI JULIETA : Cinemateca
— 10; 12,45.
• INSPECTORUL : Capitol (comple
tare (Scoarțe populare) — 10; 12; 14; 
16,15; 18,30; 20,30; la grădină - 
19,45, Feroviar (completare Totul pen
tru viață) — 9,30; 11,45; 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• ATENTATUL — cinemascop :
Festival (completare Cabinetul de 
stampe) — 8,45; 11,15; 13,30; 16;
18,30; 21; la grădină (Pasajul Eforiei
— 20).
• NU PLINGE, PETER I — cinema
scop : Victoria (completare Doi) — 
10; 12,30; 15,15; 18; 20,30, Volga
(completare Orașul care iubește) — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
• FATA LUI BUBE : Lumina — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 21.
• DUMINICĂ LA ORA 6 : Lumina
— 18,30.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Union 
(completare Amintiri contemporane)
— 15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina
— 10.
• WINNETOU — cinemascop (seria
a II-a) ; Doina (completare Știință și 
tehnică nr. 7) — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21, Popular (completare Zilele 
Slghlșoarei) — 10,30; 16; 18,30; 20,45.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2 — 
— ȘTIAȚI CĂ ?... — DOUĂZECI DE 
ANI DE PICTURĂ ROMANEASCĂ — 
ACOLO UNDE CARPAȚII iNTlLNESC 
DUNĂREA — ROMANIA PE MERI
DIANELE LUMII — CONSTRUIM — 
C-AȘA-I JOCUL 1N FĂGĂRAȘ : 
Timpuri Noi — 10—21 în continual
• O CLASĂ NEOBIȘNUITĂ : Ex<_„l- 
sior (completare Vîrste) — 10; 12,15; 
16; 18,15; 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘA : Dacia
(completare Cartiere noi In Bucu
rești) — 9,15—13,30 în continuare; 
15,45; 18,15; 20,45, Flacăra (comple
tare Orașul care iubește) — 15,30; 
20,30.
• COMOARA DIN VADUL VECHI : 
Flacăra — 18.
• DEPĂȘIREA : Buzești (completare 
Și acum... puțină gimnastică! — 13; 
15,30; 18,15; la grădină 20,30, Stadio
nul Dinamo — 20.
• DUPĂ MINE, CANALII I — cine
mascop : Bucegi (completare Cu acul 
și ața) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30; 
la grădină 19,45, Lira — 15,30; 18; 
20,30.
• LA PORȚILE PĂMlNTULUI —
cinemascop : Gloria (completare
Tîrguri și iarmaroace) — 10; 12,30;
15,30; 18; 20,30.
• VIAȚA ÎNCEPE LA ORA 8 SEARA: 
Tomis — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 
20,30; la grădină — 19,45, Melodia — 
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45.
• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Vitan (completare Lucrările primei 
consfătuiri pe țară a lucrătorilor din 
construcții) — 16; 18,15; 20,30.
• A FOST ClNDVA HOȚ — cinema
scop : Miorița — 9,30; 11,45; 14;
16,15; 18,45; 21.
• HAI, FRANȚA I : Aurora (comple
tare Secretul trecutului) — 8,30; 11; 
13,30: 16; 18,30; 21; la grădină — 20, 
Flamura (completare Vîrste) — 9,15; 
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.
• CORĂBIILE LUNGI — cinemascop:
Arta — 9,15; 12; 14,45; 17,45; 20,45,
Floreasca — 9,45; 12,30; 15,15; 18; 
20,45.
• A TRECUT O FEMEIE — cinema
scop : Moșilor (completare Elevul de 
serviciu) — 15,30; 18; 20,30; la gră
dină — 20.
• RĂSCOALA — cinemascop : Crîn- 
gași — 15,45; 18; 20,15.
• GUSTUL MIERII : Viitorul (com
pletare La cel mai Înalt nivel) — 
15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Colentina (comple
tare Temelii de oțel) — 15; 17,45; 
20,30; la grădină 19,45.
• 800 DE LEGHE PE AMAZOANE : 
Progresul (completare Lipsă de apă) 
— 14,45; 17,45; 20,45, Grădina Pro- 
gresul-Parc (Piața Libertății) — 19,30.
• CHEILE CERULUI : Drumul Sării 
(completare Orizont științific nr. 1) — 
16; 18; 20.
• CINE EȘTI DUMNEATA DOMNU
LE SORGE ? — cinemascop : Feren
tari — 15; 17,45; 20,30.
• BEATA : Cotroceni (completare 
Pfrvu Mufu-Zuqravul) — 15,30; 18; 
20,30.
• BARCAGIUL : Pacea (completare 
Energia) — 16; 18,15; 20,30.
• PĂDUREA SPlNZURAȚILOR — 
ambele serii : Grădina Lira (Calea 13 
Septembrie) — 19,45.
• OMUL DE LÎNGĂ TINE : Grădina 
Rahova (Calea Rahovei) — 19,45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR (cine 
mascop) — ambele serii : Grădina 
Vitan (Calea Dudești) — 19,45.
• ULTIMUL MILIARDAR : Cosmos 
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe țară a lucrătorilor din cons
trucții) — 16; 18; 20.
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Masă în cinstea delegației 
de activiști ai P. C. Francez

FUNERALIILE ACAD. PROF. DR.
NICOLAE GH. LUPU

Miercuri, Comitetul Central al 
Partidului Comunist Român a ofe
rit o masă tovărășească în cinstea 
delegației de activiști ai P.C. Fran
cez, condusă de tovarășul Gaston 
Plissonnier.

Au participat tovarășii Alexan

Decret pentru 
alegerea unui deputat 
in M. A. N.

Consiliul de Stat a stabilit prin 
decret data de 3 iulie 1966 pentru 
alegerea unui deputat în Marea 
Adunare Națională, în locul devenit 
vacant în circumscripția electorală 
nr. 15 Ocna Șugatag, regiunea Ma
ramureș.

De la Comisia 
Electorală Centrală

In vederea alegerii unui deputat 
fn Marea Adunare Națională, în 
circumscripția electorală nr. 12 Su- 
lina, din regiunea Dobrogea, deve
nită vacantă, a fost depusă candi
datura tovarășului Mîndreanu N. 
Constantin, prim-secretar al Comi
tetului regional Dobrogea al P.C.R.

Nefiind contestată, candidatura 
a rămas definitivă.

★
în ziua de 4 maî 1966, Comisia 

Electorală Centrală pentru alegșrea 
unui deputat în Marea Adunare 
Națională s-a întrunit în ședință 
de lucru sub președinția tovarășu
lui Avram Bunaciu, președintele 
comisiei.

Comisia electorală a adoptat ho- 
tărîri, potrivit legii nr. 9/1952, în 
legătură cu alegerea unui deputat 
în circumscripția electorală vacan
tă nr. 15 Ocna Șugatag, regiunea 
Maramureș, care va avea loc la 3 
iulie a.c.

Actualitatea 
în regiunea București
întrecerea artiștilor 
amatori

In aceste zile, în toate raioanele 
regiunii București au loc întreceri 
artistice gen „Dialog pe scenă" și 
„Debuturi", la care participă zeci 
de mii de artiști amatori din 
orașe și sate. Finalele acestor 
întreceri sînt închinate celei de-a 
45-a aniversări a creării Partidului 
Comunist Român. Tn fiecare raion 
sînt în curs de pregătire spec
tacole festive, care vor fi prezen
tate pe scene în aer liber pînă la 
8 Mai de către cele mai bune for
mații artistice de amatori. 

dru Drăghici, Mihai Dalea, Ghî- 
zela Vass, Ion Iliescu, Ion Stoian, 
activiști de partid.

Masa s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.

(Agerpres)

Numirea noului ambasador
al Republicii Socialiste 

România în Austria
Prin decret al Consiliului de 

Stat, tovarășul Gheorghe Pele a 
fost numit în calitate de ambasa
dor extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Socialiste România în 
Austria, în locul tovarășului Mir
cea Ocheană, care a primit o allă 
însărcinare. (Agerpres)

LA AMBASADA R. S. CEHOSLOVACE

CONFERINȚĂ 
DE PRESĂ

Cu prilejul celei de-a XXI-a a- 
niversări a eliberării Cehoslova
ciei, la ambasada R, S. Cehoslovace 
a avut loc miercuri dimineața o 
conferință de presă în cadrul că
reia a vorbit Cestmir Cisar, amba
sadorul R.S. Cehoslovace la Bucu
rești.

Au fost prezenți reprezentanți 
ai presei centrale, ai Agenției Ro
mâne de presă „Agerpres" și Ra- 
dioteleviziunii, corespondenți al 
presei străine și funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor Ex
terne.

în plină desfășurare în toate raioa
nele regiunii. Pînă acum au fost 
amenajate 120 bazine de acumu
lare, iar alte 70 sînt în lucru, cu o 
suprafafă de peste 3 000 ha luciu 
de apă. Suprafața de teren amena
jată pentru irigat în acest an s-a 
extins cu circa 20 000 ha. S-au fă
cut diguri, s-au săpat canale, care 
totalizează un volum de peste 4 
milioane m c de pămînt.

Florea CEAUSESCU
coresp. „Scînteii"

Miercuri la amiază au avut loc 
funeraliile acad. prof. dr. Nicolae 
Gh. Lupu, directorul Institutului 
de medicină internă, medic, profe
sor și om de știință emerit al Re
publicii Socialiste România.

în cursul zilelor de marți șl 
miercuri, la Facultatea de medi
cină, unde a fost depus corpul de
functului, au venit pentru a aduce 
un ultim omagiu remarcabilului 
savant, cetățean și activist de 
frunte pe tărîm obștesc, numeroși 
academicieni, profesori, medici, 
cercetători științifici, mii de stu- 
denți și cetățeni din Capitală.

în jurul catafalcului au fost de
puse coroane de flori din partea 
Marii Adunări Naționale, Consiliu
lui de Miniștri, Prezidiului Acade
miei, Ministerului învățămîntului, 
Ministerului Sănătății și Prevede
rilor Sociale, Uniunii Societăților 
de Științe Medicale, Comitetului 
Național pentru Apărarea Păcii, a 
unor instituții centrale, institute 
de cercetări științifice și de învă- 
țămînt superior, precum și din 
partea familiei defunctului.

Pe perne roșii se aflau înaltele 
ordine și distincții românești și 
străine care au încununat bogata 
activitate a acad. prof. dr. Nicolae 
Gh. Lupu.

La catafalc au făcut de gardă 
academicieni, cadre didactice, me
dici, studenți. Ultima gardă, de 
onoare, a fost alcătuită din acad. 
Stefan S. Nicolau, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale, acad. 
Miron Nicolescu, președintele Aca
demiei, acad. Ștefan Bălan, minis
trul învățămîntului, prof. dr. Voi- 
nea Marinescu, ministrul sănătății 
si prevederilor sociale, acad. Ste
fan Milcu, președintele Uniunii 
Societăților de Științe Medicale, și 
acad. Theodor Burghele, rectorul 
Institutului de medicină și farma
cie București.

La ora 12 a început mitingul de 
doliu.

Luînd cuvîntul, acad. St. S. Ni
colau a spus printre altele : în 
numele Marii Adunări Naționale, 
am dureroasa sarcină să aduc un 
ultim omagiu de înaltă prețuire 
celui ce a fost academicianul Ni
colae Lupu. strălucit om de știintă, 
mare profesor, emerit clinician, 
bun cetățean și patriot, personali
tate politică de seamă, deputat 
în cel mai înalt for legislativ al 
țării în ultimii 20 de ani. Emi
nent cercetător, care prin multi
laterala sa activitate s-a afirmat ca 
unul dintre cei mai distinși repre
zentanți ai științei medicale româ
nești, Nicolae Lupu a îmbogățit 
patrimoniul științei cu sute de lu
crări valoroase. Prin întreaga sa 
activitate pe tărîm științific, didac
tic, medical, social și politic, el a 
slujit cu credință poporul nostru, 
dînd dovadă de o excelentă pregă
tire și de o conștiință cetățenească 
și patriotică demnă de admirat.

Acad. Ștefan Bălan a sous : 
Timp de peste 40 de ani profeso
rul Lupu a împărtășit de la catedră 
tinerelor generații de studenți vas
tele sale cunoștințe de medicină, 
le-a cultivat pasiunea pentru 
știință și cultură, a constituit un 
exemplu de ținută intelectuală, de 
dragoste și sprijin față de tineret. 
Avea un excepțional talent peda
gogic. Urmărite de studenți cu deo
sebit interes, lecțiile sale, care în
truchipau o armonioasă îmbinare 

între teorie și practică, ajutau pe 
viitorul medic să-și însușească pro
fesiunea la un înalt nivel și îi in
suflau conștiința misiunii sociale a 
acestei nobile meserii. El a fost 
prezent în toate acțiunile de în
noire a învățămîntului nostru me
dical. Ministerul învățămîntului 
a găsit totdeauna în profesorul 
Nicolae Lupu un prețios colabora
tor, gata să ajute cu bogata sa ex
periență didactică și științifică în 
problemele numeroase și complexe 
ce se cereau rezolvate pentru învă- 
țămîntul medical.

în numele Ministerului Sănătății 
și Prevederilor Sociale, al medici
lor și al tuturor lucrătorilor din 
domeniul sănătății publice, prof, 
dr. Voinea Marinescu a adus un 
ultim omagiu defunctului : Viața 
doctorului Nicolae Gh. Lupu — a 
arătat el — a fost pentru noi toți 
un exemplu de muncă plină de 
grijă pentru omul bolnav, de res
pect față de ființa umană, de de
votament față de profesiunea me
dicală. Munca sa la patul bolna
vului s-a împletit în mod armo
nios cu vasta sa activitate științi
fică și didactică. în decursul înde
lungatei sale activități, el a evi
dențiat rolul uriaș al profilaxiei și 
depistării bolii în stadiul preclinic. 
a găsit totdeauna timp ca, pe lîneă 
multiplele aspecte ale muncii di
dactice și științifice, să participe 
activ la discutarea principalelor 
probleme de organizare a sănătății 
publice din țara noastră, contribu
ind astfel la procesul de continuă 
îmbunătățire a ocrotirii sănătății 
poporului.

Acad. Aurel Moga, președintele 
secției de științe medicale a Acade
miei, a spus printre altele : în ca
drul secției de științe medicale a 
Academiei, ca fondator și ca direc
tor al Institutului de medicină in
ternă, Nicolae Gh. Lupu a orientat 
cercetările colaboratorilor din școa
la pe care a format-o spre rezolva
rea unor probleme de patologie cli
nică de mare actualitate. Concepînd 
organismul uman ca un complex 
armonios de funcții și structuri, a 
fost teoreticianul abordării patolo
giei integraliste, definind profilul 
medicinii interne ca știință de co
relație si sinteză și definind în 
același timp, prin propriul său 
exemplu, rolul internistului ca 
practician cercetător. Rezultatele 
ultimilor ani au dus la apariția a 
numeroaselor monografii, rapoar
te. comunicări și dări de seamă 
prezentate la congrese și apărute în 
periodice naționale și internațio
nale.

Din partea Uniunii Societăților 
de Științe Medicale a vorbit acad. 
Stefan Milcu, care a spus: Ca pre
ședinte al Societății de medicină 
internă și membru activ în condu
cerea Uniunii Societăților de Știin
țe Medicale, acad. Nicolae Lupu a 
militat pentru dezvoltarea continuă 
si armonioasă a diverselor specia
lități medicale. în a căror legătură 
a văzut o garanție a progresului 
lor nelimitat. Membru a numeroa
se societăți de specialitate din 
străinătate, el a contribuit prin 
prestigiul său personal la afirma
rea medicinii interne românești 
pe plan internațional, a activat 
consecvent pentru valorificarea și 
prestigiul științei medicale româ
nești și a parttcipat efectiv la 
crearea Uniunii medicale balcani
ce și la dezvoltarea acestei aso

ciații. Și-a servit cu toată dărui
rea nobila profesie de medic, po
porul și patria pe care a iubit-o 
cu ardoare.

Profesor dotat cu un simț clinic 
cu totul deosebit, cu un talent di
dactic rar întîlnit, a arătat acad. 
Theodor Burghele, el a știut, în 
lunga sa carieră universitară, să 
creeze o școală de clinică medi
cală cu care învățămîntul nostru 
superior se poate mîndri. A știut 
să-și apropie studenții și colabora
torii, a înțeles secretul conducerii 
cu fermitate constantă a unor co
lective mari de lucru. Dar, mai 
presus de orice, avea o bunătate și 
o omenie excepționale, care l-au 
făcut stimat și iubit de toți acei ce 
au avut prilejul de a se forma pe 
lîngă el.

Din partea colaboratorilor de la 
Clinica medicală și Institutul de 
medicină internă a vorbit conf. dr. 
Veniamin Runcan. Pentru noi — a 
arătat el — Nicolae Gh. Lupu a 
rămas medicul și profesorul, 
organizatorul și conducătorul Cli
nicii medicale și al Institu
tului de medicină internă, pe care 
l-a dorit să ajungă o instituție 
modernă și un focar de cultură 
medicală românească. Cu sprijinul 
forurilor de partid și de stat el a 
putut crea și organiza condiții 
superioare de muncă și de îngriji
re a bolnavilor. A dezvoltat labo
ratoarele, sectoarele de cercetare, 
a perfecționat cadrele medicale și 
a îndreptat eforturile colectivelor 
de lucru spre obiectivele majore 
ale cercetării medicale și ale ocro
tirii sănătății publice din țara 
noastră.

Omagiul studenților Institutului 
de medicină și farmacie București 
a fost transmis de studentul Vale- 
riu Cherlea Deosebit de atașat de 
tinerii săi studenti — a spus vor
bitorul — profesorul Lupu i-a în
conjurat cu dragoste și bu
nătate. S-a străduit din toa
te puterile să sădească în noi 
prietenia, cinstea, loialitatea, pro
bitatea științifică, pasiunea pentru 
adevăr, respectul față de muncă. 
Inima marelui nostru maestru a 
încetat să mai bată. Mintea sa 
clară, inteligența sa vie au încetat 
să mai fie izvor călăuzitor pe 
drumul aspru al medicinii. Dar 
sămînța sădită cu grijă și dragoste 
timp de aproape o jumătate de 
secol va rodi mereu, iar noi vom 
cinsti amintirea sa muncind așa 
cum ne-a învățat, punîndu-ne, ca 
și el, întreaga viață în slujba 
omului.

După mitingul de doliu, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al acad, 
prof. dr. Nicolae Gh. Lupu, purtat 
pe umeri, a fost depus pe carul 
mortuar.

O gardă militară cu muzică și 
drapel a dat onorul.

Cortegiul funebru s-a îndreptat 
apoi spre cimitirul Belu, unde a 
avut loc înhumarea. De-a lungul 
străzilor, mii de bucureșteni și ce
tățeni veniți din tară au adus un 
ultim salut celui dispărut.

La cimitirul Belu, sicriul cu corpul 
neînsuflețit al acad. prof. dr. Ni
colae Gh. Lupu a fost coborît în 
criptă. în sunetul marșului fune
bru. în onoarea celui dispărut au 
răsunat trei salve de arme.

Ceremonia înhumării s-a înche
iat în acordurile Imnului de stat 
al Republicii Socialiste România.

(Agerpres)

Ziua 
presei sovietice
Se împlinesc astăzi 54 de ani 

de cînd a apărut la Petersburg 
primul număr al ziarului „Prav
da", al cărui conducător ideo
logic și îndrumător a fost 
V. I. Lenin. Marcînd acest eve
niment, ziua de 5 Mai este săr
bătorită în U.R.S.S., an de an, 
ca Ziua presei sovietice.

în zilele premergătoare aniver
sării, numeroși ziariști au vizitat 
cabinetul de istorie al „Pravdei", 
oprindu-se îndelung în fața celor 
mai vechi numere ale ziarului, 
păstrate aci.

Drumul străbătut de „Pravda", 
ca și de întreaga presă sovietică, 
este indisolubil legat de viața și 
lupta dusă de-a lungul decenii
lor de poporul sovietic — de la 
bătăliile purtate pentru victoria 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie și pînă în zilele noas
tre, cînd în paginile ziarelor 
răzbate clocotul muncii crea
toare, desfășurate sub condu
cerea P.C.U.S. pentru construc
ția societății comuniste.

Adresîndu-se cititorilor, „Prav
da" scria în primul său nu
măr : „Am dori ca muncitorii 
să nu se limiteze doar la simpa
tie, ci să ia parte activă la opera 
de editare a gazetei noastre".

/<■:

Animale de laborator 
după comandă

La Saint-Aubin-les-Elbeuf, tn 
departamentul Sena maritimă, a 
fost inaugurată recent o uzină u- 
nică în Europa care va furniza 
oamenilor de știintă și laboratoa
relor „animale pe măsură", pro
duse pe bandă rulantă. Este vorba 
de o stațiune de creștere de ani
male de laborator născute prin 
cezariană și întreținute în condiții 
de asepsie excepționale. Pînă în 
prezent unele laboratoare de cer
cetări creșteau în condiții riguroa
se animale, pe scară redusă, pen
tru experiențele proprii. Uzina de 
la Saint-Aubin este prima în Eu
ropa cu o producție pe scară in
dustrială. Instalațiile ej sînt în 
mare măsură automatizate. Anima
lele de laborator sînt livrate în 
cutii de plastic, echipate cu filtre 
de aer. Clienții pot comanda aci a- 
nimale pe măsură chiar gata pregă. 
tite pentru anumite intervenții (ca 
ablațiunea unor organe). Uzina a 
primit deja primele comenzi și se 
crede că în decurs de un an va 
putea satisface nevoile de ani
male de laborator ale întregii Eu
rope.

In ajutorul vameșilor
în încercarea de a se găsi mij

loace cît mai eficiente pentru a 
pune capăt contrabandei cu aur, 
vameșii japonezi utilizează de puțin 
timp un nou procedeu de a detecta 
metalul prejios. Aparatul, asupra 
căruia autoritățile vamale păstrea
ză cel mai strict secret, ar consta 
dintr-o „celulă” foarte sensibilă, care 
semnalează prezenta aurului de la 

Chemarea a fost urmată cu însu
flețire de către oamenii sovietici. 
Reflectînd strînsa ei legătură cu 
oamenii muncii, presa sovietică 
se dezvoltă mereu, dispunînd 
astăzi de o rețea de corespon
denți voluntari al căror număr 
se ridică la peste 5 milioane.

Numărul ziarelor care apar în 
prezent în U.R.S.S. e de peste 
7 600, tirajul global al ziarelor și 
revistelor fiind de 218 milioane 
exemplare — cu 38 de milioane 
mai mult decît în 1965.

Zilnic, la redacțiile ziarelor so
sesc mii de scrisori din toate col
țurile U.R.S.S., iar milioanele de 
cititori urmăresc cu interes arti
colele din presă, în care-și văd re
flectate propria lor viață, preocu
pările și aspirațiile lor.

A. MUNTEANU

★
Cu ocazia Zilei presei sovietice, 

redacția ziarului „Scînteia" a 
adresat redacției ziarului „Prav
da" o telegramă de felicitare și 
călduroase urări de noi succese 
în activitatea consacrată operei 
de construire a comunismului în 
U.R.S.S., luptei pentru cauza so
cialismului și păcii în lume.

distantă. El este de dimensiuni 
foarte mici și poate fi plasat discret 
în apropierea persoanelor suspecte.

1500 de ani fără rugină
In curtea moscheii Quwwat de 

Ungă Delhi (India) se află o co
loană de fier de 7 m cu un dia
metru de 40 cm care stîrnește cu
riozitatea vizitatorilor și a specia
liștilor. Coloana, veche de 1 500 
ani, turnată dintr-o singură buca

tă, nu a ruginit pînă azi. Feno
menul nu a putut fi încă clarifi
cat definitiv. Se presupune că a- 
ceastă particularitate se datorea
ză aliajului din care este făcută 
coloana : 99,88 la sută fier, 0,114 
la sută fosfor și 0,006 la sută sulf.

Pentru cunoașterea 
realizărilor patriei

în vederea popularizării șl cu
noașterii mai temeinice a Documen
telor celui de-al IX-lea Congres al 
partidului, Comisia regională pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
știinfifice a organizat 130 de expu
neri cu diferite teme. Amintim cîte- 
va din acestea : „Industrializarea 
socialistă, baza progresului firii*, 
„Progresul economic și nivelul da 
trai al populației", „Mari șantiere ale 
cincinalului", „Construcția de ma
șini în România*. Expunerile au 
fost făcute de activiști de parfid și 
de sfat, oameni de știintă și cultură 
din regiune.

Arterele recoltelor 
bogate

Acțiunea de extindere a irigații
lor pe suprafețe tot mai mari este

™ Un rezultat superior recordului mondial
tn prima zl a competiției de tir 

„Cupa Steaua", care se desfășoară 
la poligonul Tunari, dinamovlstul 
Ion Tripșa (medalia de argint la J. O. 
de la Tokio) a stabilit un nou re
cord republican la pistol viteză:

596 puncte. Rezultatul este superior 
cu un punct recordului mondial ofi
cial. Proba de armă liberă calibru 
redus, 60 tocuri culcat, a fost clști- 
gată de Gh. Vasilescu (Olimpia) cu 
592 puncte.

„C. C. E.N la tenis de masă

C. S. M. Cluj — Lokomotiv Brno 5-1
CLUJ (coresp. „Scînteii'). Miercuri 

seara s-a desfășurat la Cluj 
prima întîlnire coniînd pentru 
finala „Cupei campionilor euro
peni' la tenis de masă dintre 
echipele C.S.M. Cluj și Lokomotiv 
Brno (Cehoslovacia). După o între

cere pasionantă, victoria a revenit 
echipei clujene cu scorul de 5—1. 
Dintre jucătorii români, Dorin Giur- 
giucă s-a evidențiat în mod deo
sebit cîștigînd la același scor, 
2—0, tn fața lui Schmellk (21—13 ; 
21—17) șl Stepanek (21—17; 21—19).

S A H
9

în turneul internațional de șah 
de la București, lider al clasamen
tului, după 10 runde, este Korci- 
noi (U.R.S.S.) cu 7 puncte (1) din 
9 partide, urmat de Gheorghiu 
(România) — 7 puncte (1) din 10 
partide. Rezultatele de ieri : Ma- 
tulovici-Korcinoi 0—1 ; Gheor- 
ghiu-Ghițescu 1—0 ; Pavlov-Soos 
0—1 ; Garcia-Partoș 1—0 ; Kola- 
rov-Kavalek — remiză ; Ciocîltea- 
Minici 0—1. S-a întrerupt partida 
Neamțu-Czerniak.

★

în cea de a 11-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial de șah, 
Tigran Petrosian și Boris Spasski 
au căzut de acord asupra remizei 
după 26 de mutări. Scorul continuă 
să fie favorabil lui Petrosian cu 
6,5—4,5 puncte.

In țara lui artigas

La punctul viu de sudură
(Urmare din pag. I)

care a lor într-un înalt grad, co
muniștii n-au avut de rezolvat 
sarcini puține și nici ușoare. Pro
gresul tehnic a devenit un cuvînt 
la ordinea de zi a tuturor organi
zațiilor de partid. Se spune că o 
metodă nouă de trasaj, a cărei a- 
plicare prevestea un considerabil 
spor de productivitate a muncii, a 
făcut anevoie „priză" pe șantier. 
S-au înfruntat deschis inițiativa 
și inerția.

— La propunerea organizației de 
partid a fost constituit un nucleu 
din cei mai destoinici trasatori. 
Metoda nouă de trasaj avea abece
darul ei cu totul diferit de metoda 
clasică. O meserie nouă, care cere 
un înalt grad de specializare și pe 
care nimeni dintre noi n-o stă- 
pînea... Tehnicianul Toni Amor
țită, membru al comitetului de 
partid de pe șantier, ne-a povestit 
acest episod, retrăindu-1 parcă.

Specialiști nu se găseau. Lectori 
cu atît mai puțin. Procedeul nou 
de ale cărui avantaje nu se îndoiau 
cei mai întreprinzători comuniști 
trebuia să-și croiască drum. A-

ceasta era hotărîrea clară a organi
zației. Neîncrederea unora în for
țele proprii trebuia învinsă. Un 
comunist și-a asumat sarcina de 
a demonstra utilitatea acestui 
procedeu modern. A învățat cît 
zece. Se simțea îndreptățit să fie 
mereu mai pretențios față de sine 
și apoi față de alții. Om de ac
țiune. Luni în șir le-a devenit 
tovarășilor săi de muncă profesor.

Valoarea înaltă a noii metode a 
fost confirmată de practică. La 
început l-au urmat cei mai cuteză
tori. Apoi, exemplul lui s-a tran
smis de la om la om. Astăzi, 
cursurile de specializare pentru 
însușirea noului procedeu de tra
saj sînt urmate de peste 190 de 
oameni.

Cine a fost omul acesta de ini
țiativă ? Constructorii navali l-au 
recunoscut desigur pe George Ma- 
teescu. Unul dintre cei 1 200 de 
comuniști de aici.

Sectorul de proiectări. „Labora
torul" acesta unde se nasc navele 
a devenit cunoscut ca un post 
înaintat pentru promovarea în pro
iectare a procedeelor moderne, îm
bunătățirea pe tot parcursul con

strucției a soluțiilor. Aici tehnica 
se cere cunoscută după ultimul ei 
cuvînt. Altfel...

Pentru ca rațiunea de progres, 
interesul general și nu cel local, 
de moment, să izbîndească, orga
nizația de partid de aici a cerut 
întregului colectiv să intensifice, 
să stăruie mai mult asupra asis
tenței tehnice acordate secțiilor 
productive. în colectivul de pro- 
iectanți organizația a creat acea 
emulație pentru dezvoltarea cer
cetării, îmbogățirea continuă a cu
noștințelor de specialitate ale pro- 
iectanților, aplicarea unor soluții 
moderne pentru a lucra simplu șl 
eficient, a creat o opinie puternică, 
energică, favorabilă muncii de ca
litate. în ce se materializează toa
te aceste acțiuni ale organizației ? 
Ne-au răspuns ing. Traian Balaeș, 
șef de proiect, membru în biroul 
organizației de bază, și ing. Cor- 
neliu Cloșcă:

— Nimic mai convingător. Dacă 
se iau trei proiecte realizate în
tr-un răstimp scurt, sare în ochi 
diferența dintre ele. Soluțiile adop
tate aduc cîștig calității, timpului 
de execuție, prețului, consumuri

lor de materiale. S-a statornicit 
aici o lege : să mergem pe-o răs
pundere de sută la sută, garantată 
a proiectelor.

Secvențe dintr-o acțiune desfă
șurată de comuniști. Să adăugăm 
la ele, la cei 18 000 de absolvenți 
ai perfecționării, specializării, 
faptul că în aceste zile toate or
ganizațiile de partid din șantier 

‘ conduc colective de specialiști și 
muncitori din cei mai experimen
tați care și-au propus să găsească 
răspunsuri la peste 80 de teme 
de studiu și cercetare privind in
troducerea tehnicii noi și organi
zarea științifică a producției. Să 
mai adăugăm că din totalul mem
brilor de partid ai organizației de 
pe șantierul naval gălățean, 60 la 
sută sînt muncitori cu o înaltă ca
lificare, ingineri, tehnicieni, mai
ștri, și vom avea măcar în parte 
imaginea magistralei largi prin 
care tehnica nouă, cu toate efec
tele ei, pătrunde în munca de aici; 
aceste lucruri denotă de asemenea 
de ce resurse, forțe competente, de 
cîtă capacitate, putere de influen
ță dispune organizația de partid 
pentru extinderea tehnicii noi. 
Aici se află punctul viu de sudură 
dintre organizația de partid, pa
siunea oamenilor și sarcinile tra
sate de Congresul al IX-lea al 
partidului privind promovarea 
largă a progresului tehnic.

Spre deosebire de alte 
țări latino-americane, U- 
ruguayul își dezvăluie 
spontan vizitatorului
străin chipul său simplu, 
creionat în verdele întin
selor pășuni și în nisipul 
auriu al litoralului. în am
bianța liniștită, odihnitoa
re a peisajului acestui 
mic stat sud-american, 
capitala Montevideo pare 
o stridență. Partea veche 
a orașului — în care a- 
bundă străzile toarte în
guste, clădirile cu două- 
trei etaje construite în stil 
spaniol — contrastează 
puternic cu cartierele din 
nordul capitalei, unde se 
profilează siluetele zvelte 
ale blocurilor cu opt-zece 
etaje, aparținînd unor 
mari bănci americane ; e 
zona comercială a orașu
lui, inundată de negustori, 
magazine și restaurante.

Viața economică a 
Uruguayului este practic 
dominată de marea finan- 
ță, care aduce cu ea in
flația, speculația de bur
să, corupția. Obiectul spe
culei este în primul rînd 
moneda uruguayană, pe- 
sosul, a cărui valoare se 
depreciază pe zi ce trece. 
Instabilitatea monetară a 
determinat o creștere ra
pidă a prețurilor, în timp 
ce salariile au rămas pe 
loc, dînd naștere unui 
proces cronic de scădere 
a nivelului de trai. Acest 
decalaj în continuă adîn- 
cire este unul din motive
le principale ale nume
roaselor greve declanșate 
în ultima vreme.

Orașul nou se întinde 
de-a lungul coastei estua
rului La Plata, chiar la 
marginea falezelor. în 
față se întind renumitele 
plăji Ramirez, Careta, Po- 
citos, Malvin, cu nisip fin. 
sidefos, adus de marea ce 
strălucește în lumina ar
zătoare a soarelui ' de 
vară (de fapt, tot țărmul 
de răsărit al Uruguayului 
este o plată lamă șt lun
gă de circa 600 km, între

ruptă ici-colo de lanțuri 
stîncoase care înaintează 
pînă în apele estuarului).

Piața Independencia 
este dominată de statuia 
lui Artigas — eroul na
țional al Uruguayului, cel 
care a condus masele 
populare la lupta pentru 
independența națională a 
țării. Memoriei întemeie
torilor statului Uruguayan 
este închinat și obeliscul, 
a cărui construcție datea
ză din 1830. Pe strada 18 
de Julio se află sculptura 
care înfățișează pe țăra
nul păzitor al cirezilor de 
vaci și al turmelor de oi, 
omul despre care se spu
ne că se naște, trăiește și 
moare pe cal : El Gau-

așezată pe o peninsulă 
ce înaintează mult în o- 
cean. La Contegril, lîngă 
Punta del Este, -se află 
reședința președintelui 
republicii. Tot aici, într-un 
teatru în aer liber, se 
desfășoară în fiecare an 
festivalul internațional al 
filmului.

...Republica Uruguay se 
prezintă ca o imensă pă
șune. Numeroasele turme 
de oi, cirezi de vite și 
herghelii de cai sînt lă
sate în voia lor pe cîm- 
piile întinse. Foarte pu
ține sînt fîșiile de terenur; 
cultivate cu cereale. Pă- 
mîntul este împărțit în la
tifundii, 300 de familii de
finind 60 la sută din su

^KbUdINURUGUAY

cho. Omagiu adus omului 
cu sombrero și pelerină, 
ce cutreieră țara în lung 
și-n lat în căutare de lu
cru. ca un pribeag fără 
adăpost și fără hrană. 
Sculptorul a imortalizat 
în piatră fața suptă și cu
tată a celui care se luptă 
din greu cu sărăcia, dar 
și cutezanța, optimismul 
și omenia.

De la Montevideo ești 
îndemnat să faci o călă
torie pe litoralul cu șira
gul său de localități bal- 
neo-climaterice, una mai 
atrăgătoare decît alta. 
Mergem pe șoseaua ce 
duce spre nord, trecînd 
mai întîi prin cartierul de 
vile, pe lingă plaja Ca- 
rasco. în acest punct, pe 
mare, se întîmplă un fe
nomen foarte interesant : 
apele galbene, miloase, 
ale estuarului La Plata se 
întîlnesc cu apele albas
tre, limpezi, ale Oceanului 
Atlantic. Mergem pe ma
lul oceanului și ne oprim 
la Punta del Este, renu
mita stațiune climaterică

prafața agricolă a țării. 
Uruguay are circa 9 mili
oane de vite cornute 
mari, adică aproape 3 vite 
la fiecare locuitor, și circa 
23 milioane oi, revenind 
6 oi pe cap de locuitor. 
Din acest punct de vede
re, se situează pe prime
le locuri în economia 
mondială.

Producția mare de car
ne a determinat dezvolta
rea industriilor aferente. 
Există numeroase abatoa
re mecanizate, cu mari 
depozite frigorifice, care 
pregătesc carnea pentru 
export. Pe lîngă produse
le din carne Uruguayul 
comercializează pieile 
brute, lina și subprodusele 
animale. în schimb impor
tă o largă gamă de pro
duse industriale.

De altfel, orice încercare 
de creare a unei industrii 
proprii este anihilată de 
marile concerne capita
liste, și în special de cele 
americane După părerea 
unor geologi străini, în 
Uruguay ar exista petrol.

Dar marile trusturi petro
liere americane au oprit 
cercetările de explorare. 
Este adevărat că lîngă 
Montevideo există o rafi
nărie construită de stat, 
cu participarea capitalu
lui american, dar aceasta 
nu lucrează cu întreaga 
ei capacitate. Societățile 
americane coparticipante 
nu au interes să oprească 
importul petrolului gata 
rafinat pe care S.U.A. îl 
vînd aici la prețuri avan
tajoase.

în timpul șederii noas
tre la Montevideo, am 
constatat în mod plăcut 
interesul crescînd al unui 
mare număr de urugua- 
yeni de a afla amănunte 
despre România. Anul 
trecut uruguayenii au pu
tut cunoaște unele din 
realizările poporului ro
mân. Posibilitatea li s-a 
oferit prin prezența țării 
noastre cu un pavilion 
propriu la primul Tîrg in
ternațional al Atlanticului. 
Cu această ocazie s-a 
prezentat instalația de fo
raj T-50 B pentru adîncimi 
de 1 500 m, care prin tur
la ei de 32 m domina cu 
autoritate tot tîrgul. S-au 
mai expus tractoare 
U-650, U-651, rulouri corn- 
presoare, care au dat 
probe practice chiar în 
incinta tîrgului pompe și 
motopompe, mașini-unel- 
te, mostre ale produselor 
industrie; chimice, petro
liere, forestiere, alimenta
re, produse artizanale.

Presa locală a scris 
mult despre dezvoltarea 
economică a României, 
iar televiziunea a consa
crat cîteva emisiuni pavi
lionului românesc. Partici
parea României la acest 
tîrg a constituit o expre
sie a dorinței ambelor 
țări spre o mai bună cu
noaștere reciprocă, o nă
zuință comună spre dez
voltarea cooperării ro- 
mâno-uruguayene.

N. VRABIE



Răspunsul guvernului R. f. G. 
la memorandumul francez

BONN 4 (Agerpres). — A fost 
dat publicității textul răspunsului 
guvernului vest-german la memo
randumul Franței din 29 martie. 
Relevînd că R.F.G. nu este în mă
sură să se ralieze părerilor guver
nului francez privind N.A.T.O.. 
nota vest-germană se pronunță 
pentru integrarea militară în Ali
anța atlantică.

în ce privește menținerea trupe
lor franceze în Germania occiden
tală după retragerea lor de sub 
comandamentul N.A.T.O., guvernul 
vest-german declară : „Punînd ca
păt subordonării forțelor franceze 
de pe teritoriul federal Comanda
mentului suprem aliat din Europa, 
se afectează în același timp dreptul 
lor de staționare în Republica Fe
derală Germană... Din momentul 
încetării acestei subordonări, Fran

Ședința Consiliului -> -* 

de Miniștri->

al Franței
PARIS 4 (Agerpres). — Miercuri 

dimineață a avut loc o ședință a 
Consiliului de Miniștri al Fran
ței. Președintele de Gaulle i-a in
format pe membrii guvernului 
asupra convorbirilor pe care le-a 
avut sîmbătă cu secretarul gene
ral al O.N.U,,. U Thant. De ase
menea, ministrul afacerilor ex
terne, Cbuve ’de Murville, a pre
zentat o informare cu privire la 
rezultatele vizitei pe care a e- 
fectuat-o în România și Bulgaria. 
El a spus că a fost „impresionat 
de amploarea eforturilor depuse 
în țările vizitate în vederea dez
voltării industriei, modernizării 
agriculturii și de proporțiile noi
lor construcții". Vorbind despre 
vizita în România, ministrul fran
cez a accentuat îndeosebi asupra 
relațiilor culturale străvechi și 
tradiționale dintre cele două țări. 
El a subliniat, pe de altă parte, 
că relațiile economice ale Fran
ței atît cu România, cît și cu 
Bulgaria, tind să se dezvolte 
continuu.

Relatînd despre ședința Consi
liului de Miniștri, secretarul de 
, stat pentru informații, Yvon 
Bourges, a precizat că U Thant 
nu a adresat nici o invitație for
mală președintelui Franței de a 
face o vizită Organizației Națiu
nilor Unite, la sediul acesteia din 
New York.

LONDRA

INOVAȚII BUGETARE MONDIAL AL APEI
Surprinzînd cerjit 

rile politice și finan
ciare prin cîteva ino
vații, noul proiect de 
buget, prezentat mărfi 
după-masă în Camera 
Comunelor, oferă a- 
cum prilej pentru cele 
mai variate aprecieri 
și comentarii. După 
unii, noul buget ar fi 
„unul din cele mai 
stranii din ultimii ani" 
(Tibies), după alții „cu
rajos și ingenios' 
(Daily Mail), „mai 
controversat decîf era 
necesar" (Financial 
Times), „radical diferit 
față de cele prece
dente’ (Guardian), „un 
progres al racului’ 
(Daily Telegraph)...

Principala inovație 
constă in aceea că, în 
loc să majoreze anu
mite impozite, așa cum 
se așteptau cercurile 

■financiare și economi
ce, precum și o parte 
a publicului, autorii bu
getului au recurs la o 
formulă mai abilă, des
coperind noi domenii 
ntipozabile, neexplo- 
rale pînă acum. Ofen
siva fiscală a fost în
dreptată în primul rînd 
în sectorul serviciilor, 
care urmează a se 
scumpi și a căror ga
mă largă include prin
tre altele construcțiile, 
agricultura, asigurările, 
operațiile bancare și 
financiare, cinemato
grafele, radioul și tele
viziunea, frizeriile, ho
telurile.

Pe marginea proiec

tului de buget se des
fășoară de pe acum- o 
vie polemică, iar con
servatorii pregătesc 
chiar o moțiune de 
cenzură pe care o vor 
depune în parlament 
pe această temă. Ei o- 
biectează îndeosebi 
împotriva includerii 
construcțiilor și agri
culturii printre noile 
domenii impozabile. 
Laburiștii argumentea
ză că sectorul servicii
lor ar fi fost menajat 
pînă acum și ferit de 
impozite, în timp ce 
produsele manufactu
rate ău fost mereu su
puse unor impuneri 
succesive. Aici inter
vine și scopul mărtu
risit al autorilor măsu
rii și anume încercarea 
de a determina o de
plasare a unei părți 
din forțele de muncă 
din sectorul serviciilor 
spre industrie, adică 
spre un sector produc
tiv. Adversarii acestui 
punct de vedere aduc 
însă o serie de con- 
traargumenfe, printre 
care și acela potrivit 
căruia în mod nejusl 
ar fi lovite hotelurile 
și alte componente ale 
turismului, care procu
ră Marii Britanii im
portante cantități de 
valută. Aceleași afir
mații și în ce privește 
asigurările, operațiu
nile bancare și ale fir
melor comerciale, pe 
motiv că acesfea dețin

ța nu mai poate să-și exercite 
dreptul de staționare, rezultînd din 
convenția asupra dizlocării forțelor 
străine în Republica Federală Ger
mană încheiată la 23 octombrie 
1954“. Totodată, însă, guvernul de 
la Bonn afirmă că „dorește să în
cheie cu guvernul francez noi a- 
ranjamente permițînd menținerea 
forțelor franceze pe teritoriul fe
deral, în măsura în care va fi gă
sită o reglementare satisfăcătoare 
a sarcinilor militare și a funcțiilor 
asumate de aceste forțe în cadrul 
apărării comune". In orice caz, 
R.F.G. pretinde ca „noile aran
jamente să se întemeieze pe prin
cipiile egalității în . drepturi și re
ciprocității", ceea ce ar putea în
semna că există la Bonn dorința 
de a dizloca pe o bază permanentă 
trupe vest-germane în Franța.

HAIPHONG. O formație a unităților antiaeriene aîe R. D. Vietnam gata de 
a da riposta cuvenită agresorilor americani

VIETNAM

DUPĂ ATACUL DE LA PLEIKU
SAIGON 4 (Agerpres).— Citînd 

agenția de presă „Eliberarea", a- 
genția V.N.A. transmite amănunte 
cu privire la atacul lansat de pa- 
trioți, la începutul săptămînii tre
cute, asupra aerodromului de la 
Pleiku. Deși comunicatele oficiale 
saigoneze se refereau la „pierderi 
neînsemnate", agenția de presă Eli
berarea transmite însă că în cursul 
atacului au fost distruse peste 40 
de avioane de diverse tipuri și au 
fost uciși și răniți 380 de soldați 
inamici, in cea mai mare parte a- 
mericani, ce deserveau aerodromul.

Aerodromul de la Pleiku este cu
noscut ca una din marile baze ae
riene americane din zona platouri- 
lor centrale din Vietnamul de sud. 
Atacul, relatează agenția Elibera
rea, a fost declanșat de patrioți, 
concomitent din mai multe direcții. 
In timp ce obuzele de mortiere au

un rol important în 
domeniul exportului.

Dar principala obiec
ție adusă este că toa
te serviciile care inter
vin la capătul procesu
lui de producție, ca 
livrarea, transportul și 
altele, vor mări prețul 
produselor respective, 
sub influența indirectă 
a noilor impozite intro
duse. După cum afir

mă „Daily Telegraph’, 
din proiectul de bu
get s-ar desprinde 
„repulsia miniștrilor la
buriști de a-și asuma 
răspunderea prin așe
zarea impozitelor di
rect asupra consuma
torilor, dar în același 
timp preferința de a 
trece impozitele pe 
seama business-ului și 
a lăsa ca acesta să le 
treacă la rîndul său a- 
supra consumatorilor”.

Cu toate acestea, din 
primele reacții ale 
cercurilor financiare și 
industriale se constată 
că marele patronat 
este departe de a fi 
nemulțumit.

L. RODESCU

„RUNDA KENNEDY" 
INTR-UN STADIU CRITIC

GENEVA 4 (Agerpres). — în
cepute marți la Geneva, negocierile 
tarifare din cadrul „rundei „Ken
nedy" au dat loc la o primă con-

„Căderi" la 
bursa newyorkeză

NEW YORK 4 (Agerpres).— 
Marți, bursa din New York a în
registrat pierderi importante la 
cursul principalelor acțiuni indus
triale. Declinul bursei se datoreste, 
potrivit afirmațiilor unor agenti de . 
bursă, declarației făcute de Gard
ner Ackley, unul din principalii 
consilieri economici ai președinte
lui Johnson, care consideră ca este 

^tecesară adoptarea de măsuri pen
tru a se reduce profiturile marilor 
corporații. Pierderile au afectat ac
țiunile mai multor concerne, printre 
care Du Pont, Boeing și Polaroid.

declanșat focul asupra pistei unde 
se aflau avioanele, patrioții au a- 
tacat pozițiile de apărare ale aero
dromului, paralizînd complet re
zistența inamicului.

★
HANOI 4 (Agerpres).— Misiunea 

de legătură a înaltului comanda
ment al Armatei Populare Vietna
meze a adresat un mesaj Comisiei 
internaționale de supraveghere și 
control în care protestează împo
triva raidurilor aeriene efectuate 
de aviația americană în ziua de 2 
mai. In mesaj se arată că forma
țiuni de bombardiere americane, 
decolînd de pe navele port-avion 
ale Flotei a 7-a și de pe bazele din 
Vietnamul de sud și Tailanda, au i 
pătruns în repetate rînduri în spa- î 
țiul aerian al R. D. Vietnam, au i 
bombardat si mitraliat centre j 
populate și obiective economice.

PARIS BILANȚUL

Pot fi oare contabi
lizate apele globului 
într-un bilanț unic ? 
Iată o întrebare de 
actualitate, întrucît 
problema apei inte
resează toate țările, 
dar mai cu seamă pe 
cele care cunosc 
lipsa ei.

Reprezentanți a 19 
țări și a 6 organiza
ții internaționale au 

participat la cea de 
a doua sesiune a 
Consiliului de coor
donare a „Deceniului 
hidrologic internațio
nal”, sesiune care s-a 
încheiat zilele aces
tea la sediul UNESCO. 
România a participat 
în calitate de obser
vator. în prealabil a 
avut loc, tot la 
UNESCO, o reuniune 
a grupului de lucru 
pentru stabilirea bi
lanțului hidric mon
dial, unde România 
a participat ca țară 
membră.

Obiectivul princi
pal al Deceniului hi
drologic internațio
nal, ' început la 1 ia
nuarie 1965, la iniția
tiva UNESCO, este de 

a cunoaște resursele 
de ape dulci ale pla
netei noastre și de a 
face bilanțul mon
dial al acestora. Este 
o operă dificilă, care 
nu poate fi realizată 
decît prin eforturi co
mune. Deși primul an 
de studii și cercetări 
nu a dat rezultate 
spectaculoase, el s-a 
caracterizat totuși 
printr-o largă acțiu
ne hidrologică desfă
șurată în comun. Ast
fel, în 90 de țări co
mitetele naționale 
active, din care fac 
parte geologi, hidro
logi, meteorologi ți 
glaoiologi, au înce
put să-și grupeze lu
crările, să-și coordo
neze măsurătorile ți 
să-și definească pro
gramele. Deceniul in
ternațional a trecut 
astfel de la faza teo
retică și administra
tivă la una activă.

Sînt in curs mari 
proiecte. Au și fost e- 
laborate măsuri pen
tru studierea diverse
lor aspecte ale aces
tei probleme de im
portanță mondială, 
mai cu seamă pen
tru regiunile care 
duc lipsă cronică 
de apă. Printre a- 
ceste măsuri figu
rează examinarea a 
750 bazine experi
mentale din 60 de 
țări, cu observarea 
diverșilor factori care 
influențează asupra 
ciclului apei (precipi

fruntare între principalii negocia
tori — S.U.A. și Piața comună. 
Astfel, luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul american, Michael 
Blumenthal, a apreciat că ofer
tele făcute de către Piața comună 
în domeniul reducerilor tarifare la 
produsele chimice sînt insuficiente. 
El a precizat că Statele Unite nu 
vor negocia nici un fel de reducere 
cu 50 la sută a „American selling 
price" (obstacol netarifar ridicat 
de vama americană în fața expor
turilor europene de produse chi
mice) decît dacă Piața comună își 
va spori considerabil ofertele de 
reducere a tarifelor pe care „cei 
șase" le-au propus la produsele 
chimice.

Principalul negocier al Pieței 
comune, Eijzen, a fost la fel de 
ferm în răspunsul său, reclamînd 
înlăturarea pur și simplu a lui 
„American selling price", dispozi
tiv pe care l-a caracterizat ca fiind 
extrem de protecționist, deoarece 
ridică tarifele vamale la anumite 
produse chimice pînă la 291 la 
sută. El a fost sprijinit de către
reprezentanții Angliei și Japoniei.

După aceste expuneri, care con
stituie baza de plecare a negoci
erilor, deliberările vor continua în 
cursul întregii săptămîni, anun- 
țîndu-se, potrivit agenției France 
Presse, extrem de strînse. Oficia
litățile americane nu-și ascund de
zamăgirea față de evoluția de pînă 
acum a acestor negocieri și, mai 
ales, față de perspectivele puțin 
îmbucurătoare ale realizării vre
unui acord. Reluarea acestor nego
cieri marchează, potrivit oficiali
tăților americane, intrarea „rundei 
Kennedy" într-un stadiu critic.

■ \ ■

R. P. CHINEZA

Noi obiective 

industriale
PEKIN 4 (Agerpres).— Recent, în 

diferite regiuni ale Chinei au fost 
date în folosință noi obiective in
dustriale. în regiunea autonomă 
Mongolia Interioară a fost dată în 
exploatare o nouă mină de cărbuni 
cu exploatare la zi, dotată cu echi
pament fabricat în China. In pro
vincia Ghirin din nord-estul Chinei 
a fost construită și dată în folo
sință o nouă fabrică de îngrășă
minte chimice cu o capacitate 
anuală de 20 000 tone bicarbonat de 
amoniu. Procesele de producție din 
această fabrică sînt mecanizate. 
Fabrici de îngrășăminte chimice au 
fost construite și în regiunea 
Guicijou. In provincia Sian a fost 
dată în folosință o fabrică de ci
ment cu o capacitate de 10 000 tone 
pe an. \ 

tații, evaporare, geo
logie etc).

Au fost elaborate 
interesante proiecte 
pentru Africa, mai a- 
les pentru zonele a- 
ride. Ele țintesc stu
dierea pînzelor de 
ape subterane de 
sub Sahara. Lucră
rile respective ur
mează a ii realizate 
de echipe internațio
nale ale UNESCO. De 
asemenea va ii stu
diat și imensul bazin 
al lacului Ciad.

Transportul vapori
lor de apă în atmo
sferă este unul din 
aspectele cele mai 
importante ale ciclu
lui apei. De aceea se 
proiectează ca în A- 
frica să se facă mă
surători prin interme
diul unei campanii 
aeriene.

începînd de anul 
viitor va apărea un 
anuar unde specia
liștii vor găsi de
bitele de apă a o 
mie de fluvii, cele 
mai mari ale lu
mii. Anuarul va fi un 
început al acestor 
vaste lucrări în co
mun menite să ducă 
la o mai bună cu
noaștere a ciclului 
apei pe glob.

La întrebarea cu 
care am început a- 
cea6tă relatare, sa- 
vanții și specialiștii 
hidrologi dau astfel 
un răspuns afirmativ.

Al. GHEORGHIU

ATENA

Reuniune 
consacrată 
activității 
lui N. Titulescu

ATENA 4 (Agerpres). — La 
30 aprilie, Institutul de știin
țe economice și politice 
„Pandios" din Atena, cu con
cursul Direcției culturale din 
Ministerul Afacerilor Externe 
al Greciei, a organizat o reu
niune consacrată vieții și ac
tivității lui Nicolae Titulescu. 
In conferința ținută la această 
reuniune, profesorul universi
tar George Tenakider, prorec
torul institutului, a subliniat 
rolul lui Nicolae Titulescu în 
viața internațională dintre 
cele două războaie mondiale, 
contribuția sa la promovarea 
principiilor independenței și 
suveranității statelor, la apă
rarea păcii și la apropierea 
între popoarele balcanice, 
lupta sa împotriva agresiunii. 
A luat cuvîntul, de asemenea, 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Atena, dr. 
M. Bălănescu.

Remaniere guvernamentală
In Kenya

NAIROBI 4 (Agerpres). — Pre
ședintele Jomo Kenyatta, care de
ține în același timp și funcția de 
prim-ministru al Kenyei, a proce
dat la o remaniere ministerială. 
Această acțiune a fost întreprinsă 
după ce cîțiva membri ai guver
nului și-au prezentat recent demi
sia alăturîndu-se fostului vice
președinte al Kenyei, Oginga 
Odinga, care a părăsit și rîndurile 
partidului de guvernămînt Uniu
nea Națională Africană din Kenya

LA VRAȚA

Se înlătură 
urmările 
inundației

SOFIA 4 (Agerpres). — Agenția 
B.T.A. transmite că datorită mă
surilor urgente luate pentru lichi
darea urmărilor inundației, în 
orașul Vrața și în satul Zgorigrad 
viața reintră în normal. Toate în
treprinderile, fabricile, magazinele 
și școlile și-au reluat activitatea. 
Au fost restabilite comunicațiile 
telefonice, telegrafice și liniile pen
tru transportul energiei electrice 
între Vrața și Zgorigrad. A început 
reconstrucția caselor deteriorate. 
Pentru toate persoanele care au 
avut de suferit de pe urma inun
dațiilor au fost asigurate locuințe, 
îmbrăcăminte, alimente și bani. 
Comisia guvernamentală pentru li
chidarea urmărilor inundației a 
stabilit măsuri suplimentare pentru 
accelerarea lucrărilor de recon
strucție.

Coloana de flăcări din zare, con
ductele din primul plan atestă pre
zența în cantități însemnate a pe
trolului în deșertul Arabiei de sud. 
Dar pentru arabul de rfnd această 
bogăție nu constituie decît un miț- 
loc de exploatare a muncit sale de 

către monopolurile străine

Un emisar rhodesian 

va conferi cu Wilson
SALISBURY 4 (Agerpres). ■— 

Șeful guvernului de la Salisbury, 
Ian Smith, a declarat mărfi că pînă 
in prezent nu au fost fixate nici 
data, nici locul unde vor avea loc 
convorbirile anglo-rhodesiene. 
Răspunzînd unor ziariști, el a men
ționat că „nu a fost încă nimic 
hotărît" Totodată, Smith a dez
mințit știrile de presă, potrivit că
rora el ar fi avut întrevederi se
crete cu guvernatorul britanic al 
Rhodesiei, Humphrey Gibbs.

Pe de altă parte, din Londra se 
anunță că un emisar rhodesian a 
sosit, în secret, in capitala brita
nică, pentru a conferi cu premierul 
Wilson. Este vorba de Albert Ro
binson, fost ambasador la Londra 
pe timpul Federației Rhodesia- 
Nyassaland. Uh purtător de cuvînt 
al cabinetului primului ministru a 
declarat marți că vizita lui Robin
son „are un caracter particular". 
In același timp, surse bine infor
mate din capitala britanică au 
făcut cunoscut că negocierile din
tre cele două țări se vor desfășura 
in trei etape ?i vor începe la Lon-

(K.A.N.U.). In funcția de vice
președinte al Kenyei, în locul lui 
Oginga Odinga, a fost numit Jo
seph Murumbi, care nu este legat 
de nici o fracțiune politică și se 
bucură de încrederea președinte
lui Kenyatta.

Observatorii politici, mențio
nează agenția France Presse, no
tează că remanierea la care a pro
cedat președintele Kenyatta cons
tituie o mărturie a dorinței aces
tuia de a continua să promoveze 
o linie moderată în politica inter
nă și externă. Cei cinci membri 
noi ai guvernului, arată agenția 
Associated Press, sînt considerați 
politicieni moderați.

In orașul kenyot Mobasa a fost 
anunțată marți constituirea unui 
nou partid politic — Partidul 
Convenției Populare din Kenya. 
Potrivit agenției France Presse, 
declarația cu privire la constitui
rea noului partid a fost făcută de 
O. Ogundu, președinte ad-interim, 
și I. Ogay Owidhi, secretar ge
neral al acestui partid.

Expoziția economică 
a Republicii Socialiste România 

la Moscova
(Urmare din pag. D

trializarea în continuare a țării. 
„Țara noastră, a spus Mihai Ma
rinescu, va continua să-și întă
rească legăturile frățești cu toa
te țările socialiste, în spiritul in
ternaționalismului, și să-și dez
volte totodată relațiile cu cele
lalte țări ale lumii, pe baza res
pectării independenței și suvera
nității, neamestecului în treburile 
interne, egalității în drepturi și 
avantajului reciproc".

Vorbitorul a arătat apoi că oa
menii muncii din țara noastră se 
bucură din toată inima de succe
sele remarcabile pe care popoare
le sovietice, sub conducerea 
P.C.U.S., le-au obținut în dezvol
tarea țării.

După ce a subliniat continua 
dezvoltare a relațiilor comerciale 
româno-sovietice, ministrul ro
mân și-a exprimat convingerea 
că actuala expoziție va constitui 
o nouă contribuție la întărirea 
prieteniei și colaborării frățești 
dintre popoarele și țările noastre 
socialiste.

O fanfară militară sovietică a 
intonat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și 
U.R.S.S.

In aplauzele asistenței, tovară
șul L. I. Brejnev, secretar gene
ral al C.C. al P.C.U.S., a tăiat 
panglica tricoloră, deschizînd ex
poziția.

Apoi oaspeții au parcurs sălile 
și standurile, luind cunoștință cu 
mult interes de exponate. Pe o 
suprafață de peste 14 000 m pă- 
trați sînt expuse circa 5 000 de 
produse din aproape toate ramu
rile economiei naționale. In cursul 
vizitei, conducătorii de partid și 
de stat sovietici s-au oprit îndeo
sebi la standurile rezervate in
dustriei constructoare de mașini, 
care au o pondere principală in 
expoziție. In fața locomotivei 
Diesel-electrice, oaspeții s-au in
teresat îndeaproape de caracte
risticile tehnice ale exponatului, 

dra, probabil încă în cursul acestei 
săptămîni.

★

Agenția U.P.I. transmite din 
Lusaka că Zambia dispune de o 
serie de dovezi, potrivit cărora 
Rhodesia ar fi încheiat un pact 
militar cu R.S.A. și Portugalia. In 
conformitate cu această înțelegere, 
menționează știrile de presă din 
Lusaka, confirmate de un ofițer 
al aviației britanice, avioanele for
țelor aeriene rhodesiene folosesc 
bazele militare de la Lourenco 
Marques, în Mozambic și de la 
Caprivi Strip, în Africa de sud- 
vest.

SOFIA. Delegația economică ro
mână, în frunte cu Constantin 
Scarlat, ministrul industriei chimice 
al Republicii Socialiste România, 
își continuă vizita în R. P. Bulga
ria. Miercuri, delegația, însoțită de 
Gheorghi Pavlov, președintele Co
mitetului pentru chimie și meta
lurgie al R. P. Bulgaria, a vizitat 
Uzina de sodă „Karl-Marx" din lo
calitatea Reka Devnia, Combinatul 
petrochimic de la Burgas, precum 
și cîteva stațiuni de pe litoralul 
Mării Negre.

BERLIN. După cum anunță agenția 
A.D.N., la 3 mai Biroul Politic al C.C. 
al P.S.U.G. a adresat președintelui 
P.S.D.G., Willy Brandt, o scrisoare In 
care propune ca Întrunirea dintre re
prezentanții P.S.U.G. și P.S.D.G., care 
urmează să aibă loc la Karl Marx- 
Stadt, să fie stabilită pentru o dată 
cuprinsă intre 11 și 16 iulie 1966. 
Willy Brandt, președintele P.S.D.G., a 
declarat. Ia o conferință de presă, că 
la 13 mai conducerea partidului se va 
Întruni pentru a adopta o poziție In 
această problemă.

CIUDAD DE MEXICO. In capitala 
Mexicului s-au tncheiat lucrările Co
misiei pregătitoare pentru denudearl- 
zarea Americii Latine (Copredal). La 
lucrări au participat delegați din 2P 
de tărl latino-americane și observatori 
din 16 țări ale Americii de Nord, Eu
ropei, Asiei și Africii. Cele mai multe 
dintre țările latino-americane au anun
țat prin reprezentanții lor că se opun 
semnării unui tratat de denucleariza- 
re, care nu ar include toate țările de 
pe acest continent șl dacă nu vor 
exista garanții din partea marilor pu
teri nucleare și a țărilor care mai de
țin teritorii in această parte a lumii.

ROMA. Marți a încetat din 
viată la Parma actorul Giorgio Pia- 
monti, figură proeminentă a tea- 

■ trului și cinematografiei italiene.

apreciind această realizare a in
dustriei electrotehnice românești. 
De asemenea, oaspeții au mani
festat interes pentru strungurile 
cu comandă-progrăm, strunguri- 
.le-revolver și alte mașini-unelte 
pentru prelucrarea metalelor, 
mașinile textile, instalațiile de 
forță pentru industria petrolieră, 
motoarele de camioane și tractoa
re, instalațiile frigorifice, apara
tele optice etc.

In continuare, au fost vizitate 
standurile de autocamioane, au
tobuze, troleibuze, microbuze, 
bunuri de uz casnic, ale industriei 
materialelor de construcții, ușoa
re și alimentare, de utilaj petro
lier, platforma tractoarelor și 
mașinilor agricole.

La sfirșitul vizitei, conducătorii 
de partid și de stat sovietici au 
semnat in cartea de onoare a ex
poziției.

încă din primele ore ale deschi
derii pentru public, expoziția 
cunoaște o mare afluență de vi
zitatori.

*

Cu prilejul deschiderii expozi
ției economice a Republicii So
cialiste România a avut loc o 
recepție în saloanele ambasadei 
române din Moscova.

Au luat parte V. N. Novikov 
și M. T. Efremov, vicepreședinți 
ai Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Patolicev, minis
trul comerțului exterior al 
U.R.S.S., M. V. Nesterov, preșe
dintele Prezidiului Consiliului 
Unional al Camerei de Comerț, 
L. F. Iliciov, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, funcționari 
superiori din M.A.E. al U.R.S.S., 
din Ministerul Comerțului Exte
rior ai U.R.S.S. și din alte mi
nistere, membri ai conducerii A- 
sociației de prietenie sovieto- 
română, șefi ai misiunilor diplo
matice și alți membri ai corpului 
diplomatic, oameni de știință și 
cultură, ziariști. Recepția s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.
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