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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Solemnitatea înminării
unor înalte ordine ale
Republicii Socialiste România
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Tudor ARGHEZI

Dacă Istoria, care-i o mare 
cucoană prea gătită cu văluri 
adeseori opace, nu a binevoit 
niciodată să intre în casele cu 
vatra rece a oamenilor nevoiași, 
de teamă să nu-și întineze de 
țărînă fustele cu falduri mereu 
ajustate de croitoresele de la 
Curte pe modelul aristocrației de 
tron, nici sărăcia nu a cerut de 
pomană.

Văzîndu-se mereu singură și 
uitată în așteptarea răstimpurilor 
nemaiîmplinife, ea își aduna din 
cînd în cînd flămînzii năpustiți 
peste conace și hambare, dîn- 
du-le foc, împărtășite cu flacăra 
mocnită din spuza de acasă.

Boieria stăpînea nădejdile, 
munca și sîngele țărănesc.

Răscoalele rămase multă vre
me nescrise se iveau neștiute 
mai pretutindeni. Ziarele pujine 
cile mai puteau să iasă, tăceau 
în privința 
anunțurilor 
lansării pe 
medicament pentru beteșugurile 
stomacului prea îmbuibat la ban
chete. „Urodonalul’ ocupa ma
rile pagini de gazete, ca și re
clama unui cauciuc pentru legă
narea pe roți a intestinelor lene
vite. Reclama era pe latinește : 
Nune est bibendum.

De-abia în 1907 a izbucnit 
marea și definitiva răscoală, dar 
domnii din politică au plătit-o 
cu vîrf și îndesat : cel puțin zece 
mii de morți într-o săpfămînă și 
prăbușirea satelor cu artileria. Un 
general, vestit strateg, găsise 
spre fericirea aptitudinilor lui un 
război de purtat în patrie. A pus 
tunurile pe țărănime.

Dar toate răscolirile și răscoa
lele s-au inspirat din principiul 
suprem : ura de ciocoi, autoh
toni și venetici, în dezordine și 
anarhie. Răzvrătirile așa izbuc
nite erau pierdute de mai nain- 
te. Lipsea ideea, învățătura, 
doctrina, o dată din nefericire 
cu știința de carte.

De la Tudor Vladimirescu în
coace ele au bîjbîit multă vre
me fără o voință răspicată în
tocmită într-o geometrie.

Dar iată socialismul ridieîn- 
du-se în perspectivă.

Boierii, organizați pe avuții, 
familii și clase împărțite, simțeau 
că țărănimea era risipită și răs
punsul primit prin intrarea în 
scenă a clasei înaintate, a mun
citorimii industriale, i-a cutremu
rat. Organizarea în fața partide
lor înscăunate a Partidului Co
munist a fost încă un răspuns.

întemeierea Partidului Comu
nist românesc are azi 45 de ani : 
doctrină, rînduială. Luptă de 
credințe, atac în măduvă cu min
tea, cuvîntul și condeiul. Biruin
ța inteligenții asupra pîntecului 
buhăit cu prea multe buzunare. 
Răscoalele oarbe au primit ori
zont. Biruitoare, muncitorimea 
și-a impus forța și întîietatea. Ju
decata limpede a fost pusă ca 
o muzică, pe note. Instrumente
le de luptă și victorie sînf ale 
gîndirii. Peste toate universită
țile, o universalitate, lumina.

principali, dedicate 
mortuare plătite și 
piață a cîte unui

■ Cum se nasc 
„uzinele vii“ 
ale agriculturii 

(pag. a Ul-a)

■ Cuvîntul cititorului
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Muncitorii din industria pe
trolului și-au îndeplinit și de- PETROLULUI pășit angajamentele luate în 
întrecerea socialistă pentru 

prima etapă — 8 Mai. Planul producției globale pe 
primele patru luni ale anului a fost depășit cu mai 
bine de 22 milioane lei. Petroliștii și-au întrecut an
gajamentele la țiței extras cu 4 458 tone, la gazo
lină cu 3 438 tone, la gaze utilizabile cu 60 mi
lioane mc, iar la foraj cu peste 40 000 metri. Anga
jamentele privind economiile Ia prețul de cost au 
fost depășite încă din primul trimestru cu 11 mili
oane, iar la beneficii cu 7 315 000 lei.

De la Direcția regională de 
statistică Ploiești aflăm că in
dustria regiunii a produs peste 
sarcinile de plan pe 4 luni 

15 000 tone cărbune, 5 000 tone uleiuri industriale, 
1 500 tone hîrtie, 15 000 tone ciment, 14 000 m p 
țesături din lină și bumbac și alte fabricate 
în valoare de circa 70 milioane lei. 95 la 
sută din sporul de producție planificat s-a realizat 
pe seama creșterii productivității muncii. La prețul 
de cost s-au înregistrat economii suplimentare de 
aproape 36 milioane lei, iar beneficiile peste plan 
se ridică la mai mult de 21 milioane lei. în felul 
acesta oamenii muncii din industria ploieșteană 
și-au depășit cu mult angajamentele luate în între
cerea desfășurată în cinstea aniversării partidului.

PLOIEȘTI

Pe șantierul 
hidrocentralei
de pe Argeș

Ieri, pe șantierele Hidrocen
tralei „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" de pe Argeș a fost con
semnat un important succes: 
înlăturarea celui din urmă strat 
de granit din calea rîului 
san, netezindu-i-se noua 
care-1 va conduce într-o 
tabilă „mare alpină".

Nu va trece mult și
Vilsanului. Doamnei, Cernatului 
și ale altor rîuri, culese cu pri
cepere de oameni din inima Fă
gărașului, se vor îndrepta în
frățite pe aceasta galerie spre 
lacul de acumulare dintre Vi- 
draru și Cumpăna.

Vîl- 
albie 
veri-

apele

La Galați a fost lansat pe 
apă un cargou de 4 500 tone 
din seria navelor adaptate Ia 
condițiile de navigație din 

zonele tropicale, iar la Brăila un șlep de 1 700 tone. 
Perfecționarea continuă a tehnologiei și fluxului de 
fabricație, ridicarea nivelului tehnic al producției 
și specializarea cadrelor au făcut ca ritmul de lucru 
la montarea navelor să crească, iar productivitatea 
muncii să înregistreze un spor de 1,5—3 la sută 
peste cea planificată.
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Din Suceava ne-a sosit ves
tea că întreprinderile indus
triale și economice din regiune 
au dat peste plan, în primele 

4 luni care au trecut, produse a căror valoare de
pășește 19 milioane lei. S-au realizat în plus 34 000 
mc bușteni de rășinoase și fag, 6 600 mc de 
cherestea, 800 tone minereu de mangan, 3 000 tone 
barită, 61 000 m p țesături, însemnate cantități de 
celuloză, hîrtie, plăci fibrolemnoase, garnituri de 
mobilă și altele.

SUCEAVA
I
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Minerii din bazinul carbo- 
UilMEnHADA nifer al Văii Jiului și cei de la 
ITlUlll.UUMI\ri Teliuc și Ghelar închină ani

versării partidului un nou suc
ces : 45 000 tone de cărbune și minereu de fier 
extrase de la începutul anului peste prevederile de 
plan. în acest fel angajamentele luate pentru prima 
etapă a întrecerii au fost îndeplinite și depășite.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a Partidului Comunist Ro
mân, joi la amiază, la Palatul Con
siliului de Stat, a avut loc solem
nitatea înminării unor înalte dis
tincții ale Republicii Socialiste Ro
mânia.

A fost conferit Ordinul „Tudor 
Vladimirescu", distincție acordată 
participanților la lupta revoluțio
nară, care au adus o contribuție de 
seamă la cucerirea libertăților de
mocratice, la instaurarea orînduirii 
socialiste, la construcția socialis
mului în patria noastră, precum și 
alte înalte ordine ale Republicii 
Socialiste România.

în marea sală de marmură a Pa
latului Republicii se aflau vechi 
membri ai partidului, cu o înde
lungată activitate în mișcarea mun
citorească, cu merite deosebite în 
întărirea partidului și în înfăptu
irea politicii sale, militanți devo-

tați poporului care și-au închinat 
viața luptei pentru construirea so
cialismului în patria noastră.

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, generali ai forțelor noas
tre armate.

La sosirea în sală, conducătorii 
partidului și statului nostru, au 
fost salutați cu deosebită căldură.

S-a dat citire decretului Consi
liului de Stat prin care se con
feră Ordinul „Tudor Vladimirescu" 
clasa I tovarășilor Nicolae Ceaușes
cu, Chivu Stoica, Ion Gheorghe 
Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîrlădeanu, Emil Bodnaraș, 
Alexandru Drăghici, Petre Borilă, 
Constantin Drăgan, Alexandru Mo- 
ghioroș, Paul Niculescu - Mizil, 
Gheorghe RădUlescu, Leonte Rău-

tu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, Dumitru Coliu, Mihai Gere, 
Petre Lupu, Vasile Vîlcu, Mihai 
Dalea, Manea Mănescu, Constantin 
Pîrvulescu, Petre Constantinescu- 
Iași. Athanase Joja, Ion Po- 
pescu-Puțuri, Alexandru Șenco- 
vici, Gheorghe Stoica, Gheorghe 
Vasilichi; Ordinul „Tudor Vla- 
dimirescu" clasa a II-a, tovarăși
lor Iosif Banc, Maxim Berghianu, 
Petre Blajovici, Florian Dănălache, 
Ianoș Fazekaș, Ilie Verdeț, Vasile 
Patilineț, Virgil Trofin, Augustin 
Alexa, Dumitru Balalia, Nicolae 
Bădescu, Iosif Bayerle, Anton 
Breitenhofer, Simion Bughici, Ale
xandru Buiean, Mihai Burcă, Elena 
Ceaușescu, Constanța Crăciun, 
Constantin Daicoviciu, Constantin 
Doncea, Mihail Florescu, Gheorghe 
Gaston Marin, Nicolae Lupu Gold-

(Continuare în pag. a V-a)

a mișcării revoluționare si democratice din România
5 I 5

Comitetul Executiv al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român a adoptat o hotărîre pri
vind reorganizarea Muzeului de 
istorie a partidului și lărgirea te
maticii lui.

Muzeul va avea, în principal, 
următoarea tematică : lupta po
porului român pentru eliberare 
națională și socială, mișcările re
voluționare din secolul al XIX-lea, 
nașterea și dezvoltarea mișcării 
muncitorești, socialiste, istoria

Partidului Comunist Român, a cu
rentelor democratice, progresiste 
din România, în strînsă legătură 
cu istoria generală, politică și so- 
cial-economică a țării.

Corespunzător cu această tema
tică, Muzeul de istorie a partidu
lui se transformă în „Muzeul de 
istorie a Partidului Comunist, a 
mișcării revoluționare și democra
tice din România".

(Agerpres)

Delegația de partid și guvernamentală
■ ■

a Republicii Socialiste România
a

HANOI 5 (Agerpres). — Trimi
sul special, Al. Cîmpeanu, transmi
te : Joi seara a sosit la Hanoi dele
gația de partid și guvernamentală

sosit la Hanoi

Din istoria luptei
pentru unitatea

clasei muncitoare /

Ștefan VOITEC

P.C.R. militant
consecvent pentru făurirea 
frontului unic muncitoresc

Alexandru SENCOVICI

Unitatea clasei muncitoare este 
o necesitate inexorabilă pentru 
lupta sa revoluționară în vederea 
realizării misiunii istorice de con
struire a orînduirii socialiste. încă 
de la începuturile sale, cu peste 
trei sferturi de veac în urmă, miș
carea noastră muncitorească și-a 
desfășurat activitatea, în tot 
cursul vremii, sub semnul apărării 
unității rîndurilor sale.

Născut în focul marilor bătălii de 
clasă din pragul celui de-al treilea 
deceniu al secolului nostru, întru- 
chipînd trăsăturile înaintate ale 
proletariatului. Partidul Comunist 
Român a activat neîntrerupt de-a 
lungul anilor pentru triumful ideii 
de unitate politică și organizatori
că a clasei muncitoare. Vastă și 
multilaterală a fost activitatea 
desfășurată de partid și sprijinită 
de militanți din întreaga noastră 
mișcare ' muncitorească. în cadrul 
procesului istoric — îndelung și 
plin de frămîntări — al înfăptuirii 
unității depline a clasei muncitoare.

în articolul de față mă voi opri 
asupra cîtorva momente pe care le 
consider ca avînd o semnificație 
deosebită în desăvîrșirea acestui 
proces.

Mulți dintre noi își amintesc de 
perioada de puternic avînt al miș
cării muncitorești din anii care au 
precedat crearea P.C.R. Grefat pe 
adîncile contradicții sociale din 
țară, agravate în timpul primului 
război mondial, desfășurîndu-se 
în condițiile valului revoluționar 
care cuprinsese numeroase țări 
după victoria Revoluției din Oc
tombrie, avîntul luptei maselor 
muncitoare din România s-a con
cretizat într-un șir de acțiuni de 
amploare, cum au fost, în 1918, 
grevele muncitorilor ceferiști și ti
pografi. ale petroliștilor din Valea 
Prahovei, ale minerilor din Valea

Jiului, frămîntările țărănești de pe 
tot cuprinsul tării.

Creșterea continuă a luptelor 
muncitorești și a combativității de 
clasă a făcut posibil ca aripa de 
stînga să determine în Partidul So
cialist o linie politică împotriva 
concepțiilor reformiste și care pro
clama adeziunea la principiile revo
luționare. (Din păcate, un an mai 
tîrziu, elementele șovăielnice din 
partid au reușit să impună, la 
Conferința din mai 1919, adoptarea 
unei Declarații de principii, care a

Crearea Partidului Comunist Ro
mân, acum 45 de ani, a însemnat 
o victorie istorică a leninismului 
împotriva oportunismului și a re
formismului în mișcarea muncito
rească din România.

Partidul Comunist Român a mi
litat permanent pentru unitatea 
clasei muncitoare în lupta revolu
ționară. Această idee străbate ca 
un fir roșu întreaga sa activitate. 
Punctul de vedere al partidului s-a 
conturat de la început clar : o sin
gură clasă, o singură mișcare sin-

f i.

însemnat un pas înapoi față de po
ziția anterioară).

Tnspăimîntate de puternica efer
vescență din sînul maselor popu
lare. clasele stăpînitoare au folosit 
ca pretext manifestațiile muncito
rești de la 10—13 decembrie din 
Capitală pentru a organiza masa
crul din piața Teatrului Național. 
Dar avîntul luptelor muncitorești 
nu a putut fi stăvilit. Anul 1919 
a fost martor al marilor de
monstrații de stradă, care l-au de
terminat pe sinistrul politician C. 
Argetoianu să noteze : „Aproape 
în toate fabricile nu se mai lucra, 
pretutindeni se cerea înființarea de 
consilii muncitorești... Au fost zile 
în care manifestațiile se întindeau 
pe toată Calea Victoriei, capul fiind 
la Șosea și coada la Poștă". Lup
tele clasei muncitoare au culminat, 
după cum se știe, cu greva gene-

(Continuare în pag. a II-a)

dicală, un singur partid. Pe această 
linie. Partidul Comunist Român a 
adresat Partidului Social-Demo
crat repetate chemări la unitate, 
găsind în numeroase cazuri ecou 
favorabil la unii conducători de 
stînga, care vădeau înțelegere 
pentru participarea la acțiuni co
mune, și a desfășurat concomitent 
o vastă, multilaterală activitate 
politică și organizatorică în rîndu- 
rile clasei muncitoare pentru re
facerea și întărirea unității ei de 
luptă.

S-ar putea relata numeroase 
episoade care ilustrează grăitor 
inițiativa, perseverența și hotărî- 
rea cu care partidul nostru a lup
tat pentru unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare. Mă voi referi, 
în spațiul acestui articol, numai la 
cîte va.

Văzînd în sindicate organizația 
de masă cea mai în măsură să a- 
sigure cuprinderea și unitatea tu-

turor muncitorilor în vederea a- 
părării intereselor lor vitale, Par
tidul Comunist Român, de la crea
rea sa, a chemat stăruitor masele 
muncitoare să intre în sindicate 
preocupîndu-se în același timp de 
întărirea caracterului lor revolu
ționar.

Eram pe atunci tînăr muncitor 
și-mi aduc bine aminte cu cîtă în
suflețire au primit tovarășii mei de 
fabrică și alți muncitori vestea că, 
la Congresul de la Sibiu din 1922, 
ca urmare a acțiunilor partidului 
comunist, sprijinite de unii lideri 
social-democrați care se pronunțau 
pentru unitate, a luptei hotărîte a 
muncitorimii, s-a realizat unitatea 
organizatorică a mișcării sindicale 
pe întreaga țară. Acest moment a 
reprezentat, hotărît, o izbîndă pen
tru clasa muncitoare.

Izbînda a fost însă, din păcate, de 
scurtă durată, deoarece creșterii în- 
rîuririi P.C.R. în sindicate și cana
lizării luptei acestora pe un făgaș 
revoluționar i se împotrivea poli
tica elementelor scizioniste, a 
cercurilor de dreapta din cadrul 
conducerii social-democrate care 
căutau să-și subordoneze mișcarea 
sindicală. Datorită manevrelor aces
tora, la congresul sindicatelor, ținut 
Ia Cluj în 1923, tovarășii care s-au 
pronunțat împotriva afilierii la Fe
derația Sindicală Internațională 
reformistă de la Amsterdam au 
fost excluși din congres. Restul 
delegaților au votat această afilie
re, ceea ce a dus la scindarea miș
cării sindicale din țara noastră.

Totuși, unitatea muncitorilor, cu- 
prinzînd comuniști și socialiști, se 
închega în acțiunile de luptă care 
au căpătat amploare în anii urmă
tori, pentru impunerea unor reven
dicări vitale economice și politice.

a Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv 
și al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului celor ce muncesc din Viet
nam și a guvernului Republicii 
Democrate Vietnam, face o vizită 
în această țară. Delegația este com
pusă din tovarășii: Paul Nicules- 
cu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
general-colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct al minis
trului forțelor armate, Vasile Vlad, 
membru supleant al C.C. al P.C.R.. 
șef de secție la C.C. al P.C.R., Va
sile Gliga, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Ion Moangă, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Hanoi.

Pe aeroportul Gia Lam, delegația 
a fost întîmpinată de Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe al Re-

publicii Democrate Vietnam, Le 
Duc Tho, membru al Biroului Po
litic și secretar al C.C. al Partidu
lui ‘ “
Le 
Iui 
lor 
președinte al Consiliului de Miniș
tri, Hoang Van Hoan, membru al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului Per
manent al Adunării Naționale a 
R. D. Vietnam, Phan Ke Toai. vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Nguyen Xien, vicepreședinte 
al Comitetului Permanent ai Adu
nării Naționale a R. D. Vietnam, 
Hoang Van Tien, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Tran 
Quy Hai, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Tran Duy Tung. 
președintele Comitetului adminis
trativ al orașului Hanoi, Hoang Tu. 
ambasadorul R. 
București.

De la aeroport 
șini, în care au 
delegației și persoanele

celor ce muncesc din Vietnam. 
Thanh Nghi, membru al Birou- 
Politic al C.C. al Partidului ce- 
ce muncesc din Vietnam, vice-

D. Vietnam la

convoiul de ma- 
luat loc membrii 

oficiale

(Continuare în pag. a V-a)

Primirea delegației 
de către tovarășul
Ho Și Min

5 (Agerpres). — în 
de 5 mai, tovarășul

(Continuare în pag. a II-a)

HANOI 
seara zilei 
Emil Bodnaraș, membru al Comi
tetului Executiv și al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, conducătorul delegației de 
partid și guvernamentale a Repu
blicii Socialiste România, a făcut o 
vizită președintelui Ho Și Min, Co
mitetului Central al Partidului ce
lor ce muncesc din Vietnam, Adu
nării Naționale și Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Vietnam.

Din partea română au participat, 
împreună cu tovarășul Emil Bod
naraș, tovarășii : Paul Niculescu- 
Mizil, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al C.C. al P.GR., ge
neral-colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., adjunct 
nistrului forțelor armate, 
Vlad. membru supleant al 
P.C.R., șef de secție la 
P.C.R., Vasile Gliga, adjunct 
ministrului afacerilor externe, 
Ion Moangă, ambasadorul Republi
cii Socialiste România la Hanoi.

Din partea vietnameză, au luat 
parte, împreună cu președintele 
Ho Și Min, membrii Biroului Poli
tic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, tovarășii:

al mi- 
Vasile 

C.C. 
C.C.

al 
al 
al 
Șj

Le Duan, prim secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Truong Chinh, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, Fam Van Dong, președintele 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Vietnam, Vo Nguyen Giap, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri. ministru al apărării naționale, 
Le Duc Tho, secretar al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Nguyen Duy Trinh, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Le Thanh Nghi. vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, Hoang Van Hoan, vice
președinte al Comitetului Perma
nent al Adunării Naționale, precum 
și Ghan Ke Toai, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Tranh Quy 
Hai, membru supleant al C.C. al 
Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, adjunct al ministrului a- 
părării naționale, Hoang Van Tien, 
adjunct al ministrului afacerilor 
interne, Tran Duy Tung, președin
tele Comitetului administrativ al 
orașului Hanoi, și Hoang Tu, am
basadorul R. D. Vietnam la Bucu
rești.

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



PAGINA 2 SCINTEIA

DIN ISTORIA LUPTEI PENTRU 
UNITATEA CLASEI MUNCITOARE

fUrmare din pag. I)

rală din octombrie 1920, care a 
înmănuncheat într-o impresionantă 
unitate întreaga muncitorime din 
România, dînd expresie energiei și 
capacității ei de luptă.

Evenimentele acestor ani și mai 
cu seamă acelea legate de înfrân
gerea grevei generale au generat 
învățăminte prețioase pentru miș
carea muncitorească din România. 
Iar cel mai important a fost acela 
că fără un partid revoluționar, 
călăuzit de ideologia marxist- 
leninistă, clasa muncitoare rămîne 
de fapt dezarmată în lupta împo
triva exploatării și asupririi. în 
aceste împrejurări, în mișcarea 
muncitorească a început un amplu 
proces de clarificare, caracterizat 
prin luptă de opinii, cristalizări de 
poziții și, în sfîrșit, polarizări în 
favoarea sau împotriva creării 
partidului de tip nou. Aripa de 
stingă din Partidul Socialist cîștiga 
tot mai mult teren — în partid, în 
sindicate, în masele de muncitori — 
în timp ce elementele de dreapta 
se situau fățiș pe poziții scizioniste, 
reformiste.

Congresul socialist de importan
ță istorică pentru clasa muncitoare 
din țara noastră, care a avut loc 
la 8—-12 mai 1921, a consfințit naș
terea Partidului Comunist din Ro
mânia.

După scurt timp, elementele re
formiste, care părăsiseră Partidul 
Socialist cu prilejul Consiliului 
general de la sfîrșitul lui ianua
rie, au constituit o Federație so- 
cial-democrată. Pe de altă parte, 
în ianuarie 1922, a luat ființă Parti
dul socialist, în conducerea căruia 
se aflau militanții care se situaseră 
pe poziții centriste în vechiul 
partid.

★
...începutul anului 1922. Profî- 

tînd de sciziunea intervenită în 
sinul clasei muncitoare, regimul 
burghezo-moșieresc întețise ofen
siva împotriva Oamenilor muncii. 
Era mai evidentă ca oricînd ne
cesitatea înmănuncherii proletaria
tului într-o forță unită, capabilă 
să respingă ofensiva reacțiunii. E- 
forturile îndreptate în această di
recție de elementele cele mai îna
intate din Organizațiile muncito
rești nu au dus însă la rezultate 
concrete, din cauza împotrivirii e- 
lementelor sociăl-democrate de 
dreapta. Am în față numărul din 
1 februarie 1922 al ziarului „So
cialismul", Organ al P.C.R. Citez : 
„Apelul nostru pentru frontul unic 
în fața reacțiunii și în vederea 
procesului *)  nu a fost auzit. ...Să 
se știe că noi, înțelegînd greuta
tea momentului prin care clasa 
muncitoare trece, am căutat ca 
frontului unic reacționar să-i opu
nem frontul unic proletar. Să se 
știe că noi am făcut toate posibili
tățile ca acest front să devie o 
realitate".

*) Procesul din Dealul Spirii (ia
nuarie 1922).

Ideea unității străbate ca un fir 
roșu de-a lungul deceniilor de 
luptă ale clasei muncitoare. Cău
tările perseverente pentru a se a- 
junge la acțiuni comune, eforturile 
partidului comunist îndreptate 
spre lărgirea formelor de luptă în 
numele aceluiași țel au găsit 
sprijin din partea unor conducă
tori ai partidului social-democrat 
și ai partidului socialist unitar, a 
multor membri ai acestor partide, 
au avut ecou în masele largi ale 
oamenilor muncii. Vremelnic, dar 
nu în puține împrejurări, aceste 
eforturi Și-au găsit concretizarea.

Caracteristic este faptul că în 
multe momente de mare tensiune ale 
luptei sale, clasa muncitoare a 
acționat unită. Sînt multe pagini 
de istorie care mărturisesc cum 
viața, nevoile, năzuințele au unit 
mereu mai strîns muncitorimea, 
independent de apartenența de 
partid. Așa s-a întîmplat în 
timpul grevelor muncitorilor me- 
talurgiști, tipografi, forestieri din 
cursul anilor 1925—1926, al marii 
greve a minerilor de la Lupeni 
din 1929, care a fost înăbușită în 
singe. Au urmat numeroase alte 
acțiuni muncitorești care au cul
minat cu eroicele lupte ale pe
troliștilor și ceferiștilor din ia
nuarie—februarie 1933 ; acestora 
le revine meritul deosebit de a fi 
realizat efectiv un larg front unic 
de jos. Prin formarea comitetelor 
de acțiune cuprinzînd muncitori, 
comuniști, socialiști, social-demo- 
crgți și fără de partid, luptele 
muncitorimii din 1933 au înscris o 
prețioasă experiență în lupta pro
letariatului român.

Șirul manifestărilor comune, al 
unor înțelegeri temporare între 
comuniști și socialiști, vădește cît 
de puternică era tendința spre u- 
nitate a maselor. Mi-au rămas vii 
în amintire zilele din toamna lui 
1934, cînd la propunerea conduce
rii partidului comunist au avut loc 
tratative între Liga muncii și Co
mitetul național antifascist (orga
nizații de masă aflate sub con
ducerea P.C.R.) pe de o parte și 
reprezentanți ai partidului socia- 
list-unitar pe de altă parte, pen
tru crearea unui front unic de 
luptă împotriva primejdiei fascis
mului și războiului. Aceeași pro
punere fusese adresată și condu
cerii P.S.D. care, sub presiunea e- 
lementelor de dreapta și, nu după 
puține frămîntări, a respins-o însă. 
Tratativele dintre cele trei orga-

nizații s-au desfășurat în mod am
plu și, la 17 Octombrie, am avut 
bucuria de a le vedea încheiate 
cu rezultate pozitive.

Păstrez și astăzi paginile — cen
zurate — ale gazetei „Proletarul", 
organ al Partidului Socialist Uni
tar, în care editorialul intitulat 
„Frontul unic s-a realizat", anunța 
această izbîndă. Ziarul cuprindea, 
de asemenea, procesul verbal, 
printre ai cărui semnatari se afla 
și autorul articolului, cu progra
mul de acțiune stabilit în co
mun de cele trei organizații. 
Autoritățile reacționare nu au per
mis publicarea acestui document, 
așa încît gazeta a apărut fără el. 
Printre punctele prevăzute în pro
gram se preconiza lupta împotriva 
stării de asediu, a legilor de mili
tarizare și fascizare a tineretului 
și se cerea cu tărie dreptul ia în
trunire, organizare și presă pentru 
masele muncitoare, eliberarea ce
feriștilor de la Grivița și a tuturor 
antifasciștilor arestați, eliberarea 
lui Ernst Thălmann și ă celorlalți 
antifasciști întemnițați în Germa
nia, Austria, Italia și alte țări, se 
condamnau pregătirile în vederea 
războiului imperialist și se ridica 
glasul în apărarea Uniunii Sovie
tice.

în lunile octombrie și noiembrie, 
pe adresa comitetului de coordo
nare al frontului unic au sosit nu
meroase adeziuni din partea mun
citorilor, a diferitelor organizații 
sindicale și a multor oameni de 
cultură și personalități progresiste, 
într-un șir de Orașe ale țării au 
avut loc întruniri ale frontului 
unic de luptă.

Pentru ziua de 25 octombrie se 
convocase în sala „Marna" o mare 
întrunire, care a fost oprită de 
guvern. Dar forțele polițienești și 
jandarmerești nu au putut împie
dica transformarea ei într-o pu
ternică manifestație de stradă, care 
s-a îndreptat prin Calea Griviței 
spre sediul partidului socialist-uni- 
tar din str. Doamnei, scandînd lo
zinci în favoarea frontului unic, îm
potriva pericolului fascist. Masa 
imensă de manifestanți a putut 
asculta de la tribuna acestui se
diu cuvîntările unora din condu
cătorii comuniști și socialiști, care 
urmau să vorbeaspă la întrunirea 
de la „Marna". Deși frontul unic 
al celor trei organizații nu a putut 
să-și continue activitatea legală, 
în urma dizolvării de către guvern 
a Ligii muncit și a altor organiza
ții de masă democratice, colabora
rea strînsă din cadrul său a vă
dit încă o dată forța și necesitatea 
luptei unite a maselor.

Campaniile electorale din perioa
dă dintre cele două războaie mon
diale au prilejuit adesea punerea 
în discuție, în sînul mișcării mun
citorești, a necesității imperioase a 
unității de acțiune. Răsfoind o serie 
de documente ale vremii — bro
șuri, reviste, Ziare, procese verbale 
ale unor tratative dintre conduceri
le comunistă și socialistă îmi 
revin în memorie nenumărate mo
mente ale eforturilor, uneori dra
matice. de a găsi soluții chiar vre
melnice de înmănunchere a forțe
lor clasei noastre muncitoare. A- 
legerile parlamentare din noiem
brie 1919 și mai 1920 dovediseră, 
prin marele succes Obținut atunci 
de partidul socialist, cît de pu
ternică și mobilizatoare poate 
fi unitatea proletară Este me
ritul incontestabil al partidu
lui comunist de a fi pîirces in 
anii următori la inițierea unor ac
țiuni în această direcție ; adesea, 
concomitent, porneau in același 
sens inițiative sau adeziuni din 
partea socialiștilor, în pofida re
zistentei unor conducători a căror 
nefastă influență s-a exercitat a- 
proape două decenii în rîndurile 
mișcării socialiste. Așa s-a întîm
plat, de pildă, in timpul alegerilor 
comunale din 1926 din București și 
alte orașe, cînd P.C.R, și P.S.D. ac- 
ționînd împreună, au reușit să a- 
sigure alegerea din sînul lor a unui 
număr de consilieri comunali; în 
anul următor, de asemenea, în 
timpul alegerilor parlamentare, s-a 
realizat frontul unic la Oradea, Ti
mișoara, Tîrgu Mureș, Focșani și 
în alte localități, unde membri ai 
Partidului Social-democrat au can
didat pe listele blocului muncito- 
resc-țărănesc împreună cu comu
niștii. Un episod important al lup
tei unite a organizațiilor muncito
rești l-a constituit realizarea 
frontului democratic în alegerile 
parlamentare parțiale desfășurate 
în 1936, in județele Hunedoara și 
Mehedinți. Victoria dobîndită a- 
tunci de frontul comun democratic 
a îmbogățit experiența de luptă a 
clasei muncitoare.

în scopul dezvoltării acțiunilor 
de unitate muncitorească, P.C.R. 
și-a intensificat totodată activita
tea de conlucrare cu sindicatele 
din cadrul Confederației Generale 
a Muncii. în anii 1935—1936, pe 
baza indicațiilor P C.R. și a unor 
înțelegeri cu C.G.M., la care s-a 
raliat și Partidul Socialist Unitar, 
membrii fostelor sindicate unitare 
și independente ău trecut treptat 
în cadrul sindicatelor afiliate la 
Confederația Generală a Muncii. 
Existența unei singure organizații 
sindicale într-o întreprindere sau 
pe profesie, a unei singure uniuni 
pe ramură și a unui singur Organ 
sindical pe țară — Confederația 

Generală a Muncii — a dat posibi
litate de afirmare, cu mai multă 
vigoare, a forțelor muncitorești 
din sindicate.

Au urmat alți ani tumultuoși, în 
care tendințele spre făurirea uni
tății de acțiune a clasei munci
toare, eforturile depuse spre rea
lizarea acestui țel de către mili
tanții revoluționari și-au imprimat 
pecetea asupra multor acțiuni, la 
care au participat deopotrivă co
muniști, socialiști, cetățeni pro
gresiști fără de partid, oameni de 
cele mai diverse convingeri. Cola
borarea lor s-a vădit în organiza
țiile studențești și la publicațiile 
antifasciste ale acestora ; protestele 
de masă împotriva arestărilor sa
mavolnice, a înscenărilor de proce
se, suspendării unor ziare democra
tice; participarea la activitatea u- 
nor organizații ca Liga contra tero
rii, Ajutorul Muncitoresc Român 
(A.M.R.), Comitetul pentru amnis
tie, Liga drepturilor omului; mani
festări de solidaritate proletară, ca 
aceea din vara lui 1936 cînd mun
citorii au respins atacul bandelor 
reacțiunii declanșat împotriva • Ca
sei poporului (sediul din str. Izvor 
al Partidului Social Democrat, al 
C.G.M. și al unor uniuni sindi
cale), său ca aceea prilejuită de 
asasinarea de către elemente fas
ciste a lucrătorului social-demo
crat, tipograful Petre Popescu.

O viguroasă luare de poziție a 
maselor împotriva fascismului și 
războiului, pentru apărarea inde
pendenței țării, împotriva penetra
ției germane în România, o expre
sie vie a unității de luptă munci
torești, a prilejuit întrunirea din 
1 Mai 1939 din sala „Tomis", și de
monstrația de stradă, desfășurată 
în ciuda dictaturii regale și a di
versiunii pe care O constituia a- 
tunci organizarea breslelor, în 
urma dizolvării sindicatelor mun
citorești.

Lupta dusă de cei mai înaintați 
militanți ai proletariatului din Ro
mânia pentru refacerea unității 
mișcării muncitorești politice și 
sindicale s-a desfășurat în împre
jurări extrem de grele : teroarea 
antipopulară, adînca ilegalitate a 
partidului comunist și a altor Or
ganizații muncitorești, lipsa de 
drepturi și libertăți cetățenești, e- 
forturile sistematice ale burghe
ziei de a deruta și dezbina masele 
muncitoare. De asemenea, au tre
buit biruite numeroase piedici și 
greutăți care proveneau din înseși 
rîndurile mișcării noastre. Desi
gur, la originea acestor dificultăți 
se afla deosebirea principială de 
linie politică și ideologică. O frînă 
permanentă în calea făuririi unității 
clasei muncitoare a constituit-o 
existența unei stări morbide, în
verșunat anticomuniste, la liderii 
social-democrați de dreapta. De 
aceea, eforturile pentru reali
zarea acestui obiectiv se împleteau 
inevitabil cu lupta împotriva vîr- 
furilor reformiste. Toate acestea, 
adăugate la divergențele existen
te între diferitele detașamente 
ale clasei muncitoare, diver
gențe care erau exagerate și puse 
pe prim plan, înaintea numeroa
selor și hotărîtoarelor interese 
comune, au adîncit adversitatea, 
neîncrederea și suspiciunea» împie- 
dicînd un timp îndelungat realiza
rea unității de acțiune a proleta
riatului. Și, cu toate că primejdia 
fascismului și a războiului devenea 
tot mai evidentă, năzuința majoră 
spre unitate n-a putut fl înfăp
tuită.

Am convingerea că fascismul 
n-ar fi putut să se instaureze nici 
în Italia, nici în Germania, nici în 
Spania dacă el s-ar fi izbit de 
unitatea de granit a tuturor deta
șamentelor clasei muncitoare din 
aceste țări. îmi amintesc adesea 
cu cită însuflețire mUlți dintre 
noi am primit, la începutul lui 
aprilie 1922, știrea întîlnirii de la 
Berlin a reprezentanților celor trei 
Internaționale politice ale munci
torimii (Internaționala Comunistă, 
Internaționala a Il-a social-demo- 
crată și Asociația internațională 
de la Viena a partidelor socialiste) 
și cît de mare a fOst. ecoul stîrnit 
în opinia publică de acest fapt, ca 
și speranța că s-ar putea realiza o 
orientare comună, dacă nu în pro
blemele ideologice, cel puțin în 
privința revendicărilor imediate 
ale oamenilor muncii și în acțiu
nile împotriva militarismului și 
războiului. A trebuit ca primejdia 
fascismului să devină o realitate 
tragică și un nou război să pusti- 
ască omenirea pentru ca mîinile 
militanților clasei muncitoare să 
se strîngă iarăși, la noi ca și în
tr-un șir de alte țări.

Cînd țara avea să fie sfîrtecată 
sub presiunile Germaniei hitleriste 
și apoi tîrîtă în războiul antisovie- 
tic de către dictatura fascistă, 
Partidul Comunist Român va gă
si un sprijin substanțial în rîndu
rile muncitorilor și ale militanților 
din Partidul Social-Democrat. Țe
lul comun al salvării patriei, al 
asigurării libertății poporului prin 
răsturnarea dictaturii și întoarce
rea armelor contra Germaniei hit
leriste, a animat întreaga noastră 
muncitorime.

După ce în 1942 au fost restabi
lite legăturile între P.C,R. și 
P.S.D., conducerea acestuia din 

urfnă — *refăcută  după îndepăr
tarea din partid a principalelor 
elemente care colaboraseră cu dic
tatura regală — a putut acorda o 
reală atenție problemelor unității 
proletare.

Cu emoție îmi reamintesc de pri
mele contacte dintre reprezentan
ții P.C.R. și P.S.D. în toamna anu
lui 1943 și de tratativele din pri
măvara lui 1944, pentru încheierea 
Frontului Unic Muncitoresc, pe 
baza unui program comun. Aceasta 
nu s-a realizat ușor, ci luptîndu-Se 
cu multe rezistențe din cadrul con
ducerii P.S.D., ca și împotriva unor 
elemente oponente din conduce
rea P.C.R. Trebuie spus că eve
nimentul încheierii F.U.M. a fost 
pregătit printr-o muncă plină de 
tact, răbdare și perseverență, pen
tru apropierea între conducerile 
celor două partide.

în urma tratativelor din prima 
jumătate a lunii aprilie, la care 
am participat din partea Comite
tului executiv al P.S.D. — Comite
tul Central al P.C.R. fiind repre
zentat prin tovarășii C. Pîrvulescu 
și C. Agiu, s-a ajuns la elaborarea 
manifestului de front unic. Prin
tr-o hotărîre luată de comun acord, 
Manifestul a fost dat publicității 
la 1 Mai 1944, ziua solidarității in
ternaționale a celor ce muncesc. în 
el se arăta că muncitorimea or
ganizată, unită de la comuniști 
pînă la social-democrați, cheamă 
întreaga clasă muncitoare, întreg 
poporul român, toate partidele și 
organizațiile la luptă comună pen
tru doborîrea dictaturii fasciste, 
sprijinirea armatei sovietice, în
frîngerea hitlerismului, pentru o 
Românie liberă, democratică și 
independentă. în ciuda terorii fas
ciste, manifestul a fost larg răspîn- 
dit de militanții comuniști, fiind 
întîmpinat de masele muncitoare 
cu deosebită însuflețire și satis
facție.

Capacitatea de luptă a clasei 
noastre muncitoare, maturitatea sa 
politică a fost garanția îndeplinirii 
cu succes a acțiunii pe care parti
dele comunist și social-democrat 
au întreprins-o în momente hotărî- 
toare pentru soarta poporului, a 
patriei. Ne uneau, în sfîrșit, anii 
de îndelungate lupte pentru inte
resele celor ce muncesc, ne unea 
țelul comun al salvării țării, al 
zdrobirii fascismului, hotărîrea de 
a pune bazele unei Românii inde
pendente, suverane și democrate.

Frontul Unic Muncitoresc n-a în
semnat doar o însumare aritmetică 
de forțe, ci o vastă mobilizare în 
jurul unui program politic comun 
al maselor, care, după atîția ani de 
lupte fratricide, vedeau unin- 
du-li-se posibilitățile de acțiune. El 
a devenit coloana vertebrală a uni
rii tuturor forțelor patriotice și de
mocratice pentru înfăptuirea insu
recției armate din august și instau
rarea puterii populare și a marcat, 
totodată, o etapă decisivă pe calea 
lichidării sciziunii clasei muncitoa
re din țara noastră și realizării de
pline ă unității ei.

După 23 August 1944, unitatea de 
acțiune a clasei muncitoare s-a 
consolidat și dezvoltat în condițiile 
luptei pentru instaurarea regimului 
democrat-popular și trecerea la re
voluția socialistă Refacerea mișcă
rii sindicale — la 1 septembrie 1944 
— pe baza unității și a principiului 
luptei de clasă, punctul de vedere 
comun al P.C.R. și P.S.D. față de 
marile probleme aflate în fața for
țelor revoluționare, participarea co
mună la mitinguri și demonstrații I 
de stradă pentru răsturnarea gu- I 
vernelor cu majoritate reacționară, I 
înfăptuirea reformei agrare, curăți - I 
rea aparatului de stat de elemen- I 
tele fasciste, susținerea luptei ar- | 
mate împotriva hitlerismului pînă I 
la înfrîngerea lui definitivă — au I 
Contribuit la ridicarea continuă a j 
conștiinței politice a clasei munci- I 
toare, la întărirea combativității ei. I 
F.U.M. s-a dovedit un trainic pilon I 
pentru făurirea largului front al I 
democrației românești.

Cucerirea deplină a puterii poli- I 
tice de către clasa muncitoare, I 
perspectiva trecerii la revoluția so- I 
cialistă au impus ca o necesitate I 
imediată ridicarea unității de ac- I 
țiune a clasei muncitoare pe o I 
nouă treaptă, prin crearea partidu- I 
lui unic marxist-leninist. După cum I 
se știe, unificarea celor două parti- I 
de — P.C.R. și P.S.D. — a avut Ioc I 
după o intensă activitate de clari- I 
ficare ideologică și apropiere tovă- I 
rășească. într-o atmosferă de mare I 
entuziasm, Congresul din februarie I 
1948 a consfințit făurirea parti- I 
dUlui unic, marcînd un eveniment I 
de importanță istorică în via- I 
ța clasei muncitoare din țara I 
noastră și a poporului român. Uni- I 
ficarea celor două partide pe baza I 
principiilor organizatorice, tactice, I 
politice și ideologice ale marxism- I 
leninismului, a pus capăt sciziunii I 
de peste două decenii din mișca- I 
rea muncitorească din România, I 
asigurînd tuturor oamenilor muncii I 
statul-major unic de luptă în ope- I 
ra de construire a societății noi, so- I 
cialiste — partidul nostru, Partidul I 
Comunist Român.

★
Lung și greu, dar în același timp I 

eroic, a fost drumul străbătut de I 
mișcarea muncitorească din Româ- I 
nia, drum de lupte și sacrificii care I 
au rodit adînc, concretizîndu-se în I 
realitățile luminoase de astăzi din I 
țara noastră, în care cele mai înai- I 
te aspirații și idealuri ale oameni- I 
lor muncii își găsesc împlinirea. I 
Prin activitatea creatoare pentru I 
înflorirea continuă a patriei, clasa I 
muncitoare și toți oamenii muncii I 
din țara noastră își vădesc zi de zi I 
atașamentul față de cauza măreață I 
a socialismului și comunismului, I 
căreia i-au consacrat viața cei mai I 
buni fii ai poporului român. •

pentru făurirea frontului unic muncitoresc
(Urmare din pag. I)

forestierii din 
Nehoiu, Cîmpu-

la fosta fabrică 
toate că activau

I Necesitatea unității de acțiune a 
I fost impusă întotdeauna de reali- 
I tățile concrete ale luptei, de con- 
I dițiile crîncene în care se desfășura 
I aceasta, de conștiința tot mai lim- 
I pede că fiecare pas înainte, fiecare 
I izbîndă poate fi cucerită numai 
I prin luptă unită. Căci toți munci- 
I torii, fie că erau comuniști, social- 
I democrați sau fără partid, sufereau 
I de pe urma aceleiași crunte ex- 
I ploatări. în organele de conducere 
I ale celor mai numeroase dintre 
I greve și alte acțiuni revendicati- 
I ve ale muncitorilor se găseau co- 
I muniști și social-democrați. Este 
f adevărat, de cele mai multe ori 
I muncitorii desemnau pe comuniști 
I pentru sarcinile cheie ale conduce- 
I rii luptelor economice zilnice, căci 
I aceasta asigura orientarea lor revo- 
I luționară, le dădea un caracter din 
I ce în ce mai organizat.

Piedica de care ne loveam in 
■ primul rînd și care îngreuna lupta 
I noastră pentru unitatea mișcării 
I muncitorești era linia reformistă, 
I preconizată de Partidul Social-De- 
I mocrat, tactica conciliantă pe care 
I o recomanda. în eforturile pentru 
I înfăptuirea unității, noi ne a- 
I dresam muncitorilor socialiști, mi- 
I litanților P.S.D. care înțelegeau 
I importanța realizării acestui dezi- 
I derat, arătîndu-le ce daune aduce 
I clasei muncitoare poziția liderilor 
I reformiști, scizioniști.

în acest fel, împletind lupta 
I pentru înfrîngerea împotrivirii li- 
I derilor scizioniști, aflați la re- 
I morca burgheziei, cu eforturile 
I pentru dezvoltarea colaborării to- 
I vărășești cu social-democrații care 
I manifestau înțelegere pentru ideea 
I unității s-au putut realiza un șir 
I de acțiuni comune pe bază de 
I front unic.
I îmi amintesc de puternicul ecou 
I pe care l-au avut în conștiință 
I muncitorilor din întreaga țară ac- 
I țiunile greviste desfășurate în anii 
I 1925-28, pe baza frontului unic, de 
I metalurgiștii din Reșița, Titan- 
I Nadrag-Călan, 
I Piatra Neamț,
I lung-Moldovenesc, Valea Mureșu- 
I lui, tipografii din București, mun- 
I citorii din construcții din Cernăuți, 
I din industria alimentară din Chi- 
I șinău, textiliștii din Buhuși, Bra- 
I șov, Iași.

La Oradea,
I „Phoebus", cu
I două sindicate — cel unitar și cel 
I amsterdamist — s-a reușit ca între 
| aceste organizații să se dezvolte 

relații tovărășești, de conlucrare ; 
muncitorii înțelegeau că nu între 
ei trebuiau să caute dușmanii, ci 
în afară, că burghezia exploata-

I toare era dușmanul comun împo
triva căruia trebuiau să-și unească 
forțele.

La fabrica „Gross", o altă între
prindere din Oradea, muncitorii 
au organizat, în strînsă unitate, 
numeroase acțiuni de luptă, izbu
tind să obțină satisfacerea unor 
revendicări economice importan
te. Cu prilejul unei greve, patro
nul și poliția au încercat să 
aducă spărgători de grevă. Prin 
lupta organizată de sindicat am 
reușit să împiedicăm manevra pa
tronală. Un factor de seamă al 
reușitei ndastre a fost tocmai fap- 

| tul că am realizat frontul unic, că 
ne-am înțeles cu membrii parti
dului social-democrat, cu șomerii 
din sindicatele amsterdamiste ca, 
pe baza solidarității de luptă, să 
nu se angajeze la această fabrică 
în timpul grevei.

Condițiile de ilegalitate în care 
partidul nostru și-a desfășurat ac
tivitatea, crunta teroare dezlăn
țuită de regimul burghezo-moșie
resc impuneau îmbinarea muncii 
ilegale cu cea legală, găsirea de 
forme diferite care să permită 
partidului întărirea legăturilor 
sale cu masele largi. în anul 1925 
a fost creat Blocul Muncitoresc- 
Țărănesc, organizație politică le
gală, aflată sub influența P.C.R. 
Baza de masă a Blocului a fost 
lărgită prin faptul că el a reușit 
să încheie acorduri electorale cu 
unele organizații locale ale P.S.D. 
și cu unele sindicate amsterda
miste. Asemenea acorduri au fost 
încheiate și cu prilejul alegerilor 
comunale din 1929.

Datorită influenței pe care Blo
cul Muncitoresc Țărănesc șl-a 
cîștigăt-b în mase, s-a reușit ca 
în diferite orașe din țară, cu tot 
furtul de urne și în pofida tero
rii, să fie aleși în consiliile co
munale candidați de pe lista Blo
cului ; la Oradea de pildă au fost 
aleși 9 candidați. Noi am ridicat 
continuu in consiliul comunal pro
blemele ce-i interesau pe toți oa
menii muncii din orașul nostru, 
fie comuniști, simpatizanți comu
niști, social-demoCrați sau fără de 
partid.

Un timp îndelungat, nici unul 
dintre guvernele reacționare care 
s-au perindat la cîrma țării n-a 
îndrăznit să dizolve această orga
nizație.

în anul 1929, România a fost cu
prinsă de criza economică ce 
zguduia pe atunci întreaga lume ca
pitalistă. Ca urmare a politicii cla
selor dominante de aruncare a tu
turor greutăților crizei pe umerii 
celor ce muncesc, condițiile de 
viață ale maselor largi ajunseseră 
de nesuportat. Au scăzut salariile, 
s-au introdus curbele de sacrifi
ciu, mii de muncitori au fost cOn- 
cediați, rămînînd muritori de foa
me. Muncitorimea simțea tot mai 
mult necesitatea de a se organiza, 
de a se uni în luptă. întreaga a- 
ceastă perioadă â cunoscut un to
rent de acțiuni muncitorești care, 
îmbinînd revendicările economice 
cu cele politice, creșteau continuu 
în intensitate și combativitate.

în cursul acestor lupte, orienta
rea dată de conducerea partidului 
comunist spre întărirea legăturilor 
partidului cu masele muncitoare, 
cu principalele detașamente ale a- 
cestora, tactica pe care a reco-

mandat-o, de înfăptuire a frontu
lui unic de jos pe baza cerințelor 
zilnice ale maselor proletare, s-âu 
dovedit juste, corespunzătoare ne
cesităților reale ale luptei. Totuși, 
P.C.R. avea de luptat cu manifest 
țări de sectarism și exclusivism 
din partea unor elemente din pro
priile rînduri, oameni care igno
rau stările de lucruri din țara 
noastră și particularitățile ei spe
cifice. Asemenea tendințe secta- 
riste s-au reflectat și în indica
țiile partidului din acea perioadă 
cu privire la munca în sindicate.

Nouă, care lucram în fabrici, 
în mijlocul maselor, și îi cu
noșteam pe muncitorii socia
liști, care ne știam deosebirile de 
vederi politice, contradicțiile ideo
logice cu ei — inclusiv dau
nele pe care le aducea intereselor 
clasei muncitoare politica scizio- 
nistă a liderilor de pe poziții de 
dreapta ai P.S.D. — ne-a venit 
greu să asimilăm etichetarea glo
bală a social-democraților ca „so- 
cial-fasciști“, pusă în circulație în 
documente ale Internaționalei Co
muniste și reluată în documente 
ale partidului nostru. Această a- 
preciere a dăunat mult apropierii 
dintre partidele muncitorești, a 
înăsprit relațiile, a îngreunat efor
turile noastre pentru atragerea în 
acțiuni de front unic a militan- < 
ților socialiști care puteau fi cîș- 
tigați pentru ideea unității.

în ciuda acestor aprecieri ero
nate, organizațiile de partid au 
știut să găsească în focul lupte
lor acele forme și metode care să 
ducă la închegarea în diferite ac
țiuni a unei unități reale a mun
citorilor, indiferent de apartenen
ța lor politică, să asigure participa
rea la ele a maselor celor mai largi 
ale muncitorimii. Comuniștii și-au 
intensificat activitatea în sindica
tele legale, au inițiat în numeroa
se întreprinderi organizarea comi
tetelor de acțiune pe secții, a- 
teliere, întreprinderi. Caracteristic 
pentru aceste comitete era faptul 
că, fiind alese în adunări deschise 
de întreaga masă a muncitorilor, 
ele îi reprezentau pe toți — comu
niști, social-democrați, aparținînd 
altor partide politice sau nici unui 
partid — constituind organe ale 
frontului unic de jos. Această for
mă de organizare a căpătat o deo
sebită amploare și și-a dovedit 
din plin eficacitatea în timpul 
luptelor ceferiștilor și petroliștilor 
din ianuarie-februarie 1933, punc
tul culminant în șirul mărilor bă
tălii de clasă din perioada crizei 
economice. Evenimentele sînt prea 
cunoscute ca să le mai amintesc. 
Cert e un fapt: luptele ceferiști
lor din București, Iași, Cluj, 
Galați, Pașcani etc., ale petroliș
tilor din Valea Prahovei, spri
jinite de solidaritatea activă a 
nenumărate alte detașamente ale 
clasei muncitoare, au consti
tuit o demonstrație a puterii pe 
care o reprezintă unitatea prole
tariatului. Acționînd strîns unită, 
clasa muncitoare s-a putut a- 
firma pe scena istoriei noastre 
naționale ca forța cea mai îna
intată a societății, avangarda 
luptei întregului popor muncitor 
împotriva subjugării imperialiste și 
a dominației monopolurilor străi
ne, pentru o viață mai bună, 
pentru libertate, democrație, inde
pendență națională. Prin
ploarea, forța și combativitatea lor, 
luptele muncitorești din ianuarie- 
februarie 1933 au dat o lovitură pu
ternică politicii de fascizare a țării, 
au oprit vremelnic ofensiva capita
listă pentru înrăutățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale oamenilor 
muncii. A crescut mult în mase 
prestigiul partidului comunist, care 
a fost organizatorul și sufletul ac
țiunii unite a muncitorilor.

îmbogățit cu experiența lupte
lor din 1933, partidul a des
fășurat, în anii următori, o ac
tivitate ampla și intensă în vede
rea întăririi șl lărgirii frontului 
unic. Tratativele desfășurate între 
conducerile P.C.R. și P.S.D. în 
1934 au avut drept rezultat înche
ierea unui protocol de front unic. 
Un front comun, de luptă s-a creat 
și între Partidul Socialist Unitar, 
Liga Muncii și Comitetul Na
țional Antifascist. Ca răspuns la 
propunerile și inițiativele Partidu
lui Comunist Român, tot mai mul
te organizații locale social-democra- 
te — din București. Galați, Plo
iești, Brașov, Tr.
— s-au declarat 
țiuni comune cu 
Partidului Comunist 
pildă, conferința 
cial-democrate de la Cluj a adop
tat hotărîrea de a se propune Con
gresului partidului social-democrat 
să aleagă o nouă conducere, mai 
combativă, și să accepte încheierea 
frontului unic muncitoresc în inte
resul luptei pentru făurirea Fron
tului popular antifascist.

în anul 1938 conducerea organi
zației de partid din Oradea a reușit 
să încheie un front unic cu condu
cătorii locali social-democrați pe o 
platformă politică elaborată de 
conducerea organizației noastre de 
partid, care prevedea lupta contra 
fascizării țării, contra pregătirilor 
de război, pentru pace, pen
tru drepturi și libertăți democrati
ce, pentru îmbunătățirea condițiilor 
de trai ale celor ce muncesc. Cînd 
partidul național-țărănesc a con
vocat 0 mare întrunire, ne-am 
înțeles cu tovarășii social-demo
crați să ne prezentăm și noi în 
masă cît mai Compactă. Și așa s-a 
și întîmplat. Reprezentanții noștri 
au luat cuvîntul în fața ma
selor, demascînd cîrdășia unora 
dintre liderii partidului național- 
țărănesc cu organizația fascis
tă a Gărzii de fier, chemînd 
la unirea tuturor forțelor demo
cratice in lupta împotriva perico
lului fascist, pentru apărarea in
tereselor vitale ale poporului. Po
ziția aceasta a întrunit aprobarea 
mării majorități a celor prezenți.

am-

Severin etc. 
pentru ac- 
organizațiile 
Român. De 

organizației so-

social-democrațil 
succes într-o se
care făceau parte 
Generală a Mun- 

C.F.R., ale 
con-

cu cîtă bucu- 
cei din lagăre 
că, în a doua

Comuniștii și 
au colaborat cu 
rie de sindicate, 
din Confederația 
cii, ca sindicatele 
muncitorilor metalurgiști, 
structori, ale funcționarilor parti
culari șl altele, desfășurînd ac
țiuni unite. O mare importanță a 
avut hotărirea luată în 1936 de 
P.C.R. ca membrii partidului ce 
activaseră în sindicatele unitare să 
intre în cadrul sindicatelor afiliate 
la Confederația Generală a Muncii. 
Din nefericire această măsură nu a 
putut să-și dea toate roadele, în- 
trucit după numai doi ani, o dată 
cu instaurarea dictaturii regale, 
Confederația Generală a Muncii a 
fost dizolvată.

îndreptindu-și principalele lovi*  
turi împotriva P.C.R., a comuniș
tilor, fascismul ■— acest dușman de 
moarte al clasei muncitoare, al 
poporului muncitor — lovea și în 
alți antifasciști, în cei care militau 
pentru acțiuni unite în vederea stă
vilirii ascensiunii lui. Victime ale 
crimelor lui au căzut și unii 
militanți ai partidului social
democrat. îmi este vie încă în a- 
mintire crima săvîrșită de un 
grup de huligani din Garda da 
fier, care au pătruns în Sindicatul 
amsterdamist din Oradea, ucigînd 
pe unul dintre conducătorii de a- 
tuncl ai Partidului Social-Demo- 
Crat, dr. Boszdrmenyi. Organizația 
noastră de partid și-a exprimat 
solidaritatea Cu organizația locală 
a Partidului Social-Democrat, a 
mobilizat masele la acțiuni vigu
roase de protest împotriva acestei 
crime odioase.

în perioada care a urmat, în Ro
mânia a fost instaurată, dictatura 
fascistă, ceea ce a însemnat lichi
darea oricăror drepturi și libertăți 
Cetățenești, instituirea celei mai 
sălbatice terori. Țara a fost arun
cată în criminalul război antisovie- 
tic. In aceste condiții, Partidul 
Comunist Român a luptat pentru 
concentrarea tuturor forțelor an
tifasciste, patriotice, într-un singur 
front, al cărui fundament îl putea 
constitui numai frontul unic 
muncitoresc. Bizuindu-se pe întrea
ga experiență anterioară, P.C.R. 
vedea în făurirea Frontului Unic 
Muncitoresc o problemă de impor
tanță vitală pentru înfăptuirea 
planului de răsturnare a dictaturii 
fasciste și, mâi mult decît atît, o 
chezășie a dezvoltării ulterioare a 
luptei pentru eliberarea țării de 
sub jugul fascist într-0 luptă de 
eliberare socială.

îmi adUc aminte 
rie am primit noi, 
și închisori, Vestea 
jumătate a lunii aprilie 1944, în 
urma tratativelor dintre conduce
rile partidului comunist și partidu
lui social-demoCrat. s-a ajuns la 
încheierea Frontului Unic Munci
toresc. Faptul că în condițiile dic
taturii fasciste cele două partide au 
găsit posibilitatea să închege uni
tatea lor de luptă a sporit conside
rabil forța combativă a clasei mun
citoare, capacitatea ei de a influen
ța și mobiliza masele largi, a în
lesnit unirea în jurul clasei munci
toare a tuturor forțelor patriotice 
antifasciste.

Vreau să relev că, în timp ce ne 
găseam în închisori și în lagăre, 
noi ne gîndeam cu încredere la 
viitor și, încă de atunci, s-au sta
bilit un șir de măsuri concrete pri
vind orientarea și desfășurarea 
muncii de partid după ieșirea din 
ilegalitate.

Avioane zburau deasupra lagăru
lui din Tg. Jiu, îndreptîn- 
du-se spre diferite centre indus
triale ale țării noastre pentru a le 
bombarda. Administrația lagărului 
ne ținea sub amenințarea exter
minării. în aceste condiții celula 
de partid a inițiat dezbateri cu 
plivire la modul cum vor trebui 
să funcționeze sindicatele după 
eliberarea țării. S-a arătat atunci 
necesitatea de a se lupta hotărît 
pentru crearea de sindicate unice, 
de a așeza la temelia sindicatelor 
principiile organizării pe între
prinderi, pe ramuri de producție 
— în fiecare întreprindere urmînd 
să activeze un singur sindicat, 
care să reprezinte interesele tu
turor salariaților în vederea con
solidării continue a frontului 
unic muncitoresc. Ideile preconi
zate atunci și-âu găsit' expresie îh 
propunerile prezentate de partidul 
comunist partidului social-demo
crat, dUpă eliberare, pentru orga
nizarea sindicatelor. Propunerile 
au fost acceptate ; pe baza lor s-a 
desfășurat în întreaga țară O 
vâstă activitate practică de orga
nizare a mișcării sindicale unice 
a clasei noastre muncitoare. în 
munca aceasta neobosită, noi am 
colaborat, zi de zi, tovărășește. cu 
reprezentanți ai Partidului Social- 
Democrat în conducerea sindica
telor. împreună cu ei am Înfrînt 
rezistența elementelor de dreapta, 
scizioniste, care se opuneau din 
răsputeri Curentului pentru Uni
tate ce cuprindea masele cele mai 
largi ale muncitorimii. împreună 
cu ei am respins și zădărnicit în
cercările partidelor reacționare de 
a înființa sindicate aflate la re
morca intereselor lor.

Unitatea sindicală a sporit for
țele clasei muncitoare și rolul eî 
conducător în marile bătălii revo
luționare pentru cucerirea puterii 
din mîinile claselor exploatatoare, 
a contribuit lâ crearea condițiilor 
pentru deplina unificare ideologi
că, politică și organizatorică a cla
sei muncitoare prin făurirea parti
dului ei unic marxist-leninlst — 
organizatorul construcției socialiste 
larg desfășurate.

Astăzi, la cea de-a 45-a aniver
sare a întemeierii partidului, cla
sa muncitoare din România socia
listă este mîndră să înfățișeze 
lumii marile sale realizări, dobîn- 
dite în condițiile strînsei unități 
de acțiune și de luntă. în iurul 
călăuzei Sale înțelepte. Partidul 
Comunist Român.

«
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ÎNTREȚI
NEREA 
CULTU
RILOR

DISPECERATUL
ÎNCURCĂTURILOR

Însămînțările s-au încheiat în 
majoritatea regiunilor tării. Hăr
nicia oamenilor, buna organizare 
a muncii, folosirea rațională a par
cului sporit de tractoare și mașini 
pe care industria le pune la înde- 
mîna agriculturii au dus la obți
nerea unor rezultate din cele mai 
bune în această campanie. Au ră
mas de semănat doar unele supra
fețe cu porumb în regiunile mai 
deluroase, în lunca inundabilă a 
Dunării unde terenurile au exces 
de umiditate.

Ploile din această primăvară, 
deși au stînjenit în oarecare mă
sură semănatul, au adus un plus 
de umezeală în pămînt, ceea ce 
asigură condiții bune pentru creș
terea și dezvoltarea plantelor. în 
multe locuri, porumbul a răsărit,

LA ORDINEA 
ZILEI

iar floarea-soarelui și sfecla de za
hăr sînt în cîteva frunze. Proble
ma care se pune acum este exe
cutarea neîntîrziată a lucrărilor de 
întreținere a culturilor prăsitoare 
pentru distrugerea buruienilor și 
păstrarea umezelii în pămînt.

Eficiența economică a executării 
Ia timp a lucrărilor de întreține
re a fost demonstrată atît de cer
cetările făcute în stațiunile expe
rimentale, cit și de practica unită
ților agricole de producție. S-a 
constatat că efectuarea cu întîrzie- 
re a prășitului duce la îmburuie- 
narea terenului și scăderea recol
tei la hectar cu 500—1 000 kg. Pra- 
șilele repetate mențin la suprafață 
un strat afinat care împiedică eva
porarea apei. Anul trecut, unele 
cooperative din regiunea Oltenia, 
în condițiile unei secete prelun
gite, au obținut recolte bune de 
porumb tocmai datorită faptului 
că au făcut prășitul la timp și de 
mai multe ori.

Gospodăriile de stat dispun de 
un număr însemnat de utilaje : 
sape rotative, cultivatoare suspen
date etc, care permit ca lucrările 
de îngrijire a culturilor să se facă 
la timp. întrucît gospodăriile de 
stat au la îndemînă puține brațe 
de muncă, este necesar să acorde 
cea mai mare atenție folosirii ma
șinilor la lucrările de întreținere a 
culturilor. Trebuie, de asemenea, 
utilizate cu grijă substanțele chi
mice pentru combaterea buruienilor 
și care în acest an vor asigura 
executarea „prășitului chimic" pe 
o suprafață de circa 80 000 ha cul
tivate cu porumb.

în cooperativele agricole, pe lin
gă foi-țele proprii, la executarea 
lucrărilor de îngrijire a culturilor 
se folosesc din ce în ce mai mult 
mijloacele mecanizate ale stațiuni
lor de mașini și tractoare. Tocmai 
acest lucru stă la baza recoltelor 
mari de porumb pe care le obțin, 
an de an, cooperativele agricole 
din raionul Negru Vodă. S-a cons
tatat că sporul de recolte realizat 
în urma mecanizării lucrărilor de 
îngrijire întrece de cîteva ori cos
tul plății muncilor S.M.T. Iată de 
ce este bine ca, avînd sprijinul 
uniunilor cooperatiste și consiliilor 
agricole, cooperativele agricole să 
extindă mecanizarea lucrărilor de 
întreținere a culturilor. Totodată, 
este necesar ca la aceste lucrări 
să fie folosite intens și mijloacele 
proprii ale cooperativelor agricole. 
Eforturile depuse pentru pregătirea 
și fertilizarea terenului, pentru' e- 
xecutarea la timp a semănatului 
sînt încununate de succes — de 
obținerea unor recolte mari — 
numai atunci cînd lucrările de 
îngrijire a culturilor se fac la timp 
și de bună calitate. Acest obiectiv 
trebuie să constituie acum princi
pala preocupare a oamenilor mun
cii din agricultură, a organelor de 
partid și de stat.

onstrucția complexelor 
zootehnice — adevărate 
uzine vii ale agriculturii 
— a deschis larg căile 
pentru aplicarea unei 
tehnologii moderne, ba

zate pe dotarea cu utilaje de 
înaltă productivitate, popularea cu 
animale și păsări din rase superi
oare și utilizarea nutrețurilor com
binate. Ținînd seama de volumul 
mare de lucrări și de investiții efec
tuate, de posibilitățile de realizare 
a unor indici superiori, darea în 
funcțiune a noilor complexe zooteh
nice are o mare însemnătate eco
nomică.

Analizele efectuate îndeosebi în 
acest an au dus la concluzia că în 
realizarea noilor obiective efortu
rile proiectanților și constructori
lor trebuie îndreptate în două di
recții principale : adoptarea unor 
soluții tehnico-economice mai a- 
vantajoase și grăbirea lucrărilor 
de execuție.

I
Un efort de reorientate 
soldat cu economii 
de multe milioane

Specialiștii din departamentul 
Gostat și din alte ministere și 

.instituții centrale, împreună cu 
proiectanți ai Institutului de stu
dii și proiectări agricole, au depus 
un mare efort pentru reproiecta- 
rea complexelor zootehnice noi, 
care s-a soldat cu economii ce în
sumează mai multe sute de rrfî- 
lioane de lei. Bunăoară, la com
plexul de creștere a porcilor de la 
Balota, regiunea Crișana, econo
miile vor totaliza 14 000 000 de lei. 
Menținîndu-se aceeași capacitate 
a complexelor, se economisesc și 
suprafețe întinse de teren.

Experiența dobîndită în ultimul 
timp arată că este necesară, în 
continuare, concentrarea eforturi
lor proiectanților și specialiștilor 
din zootehnie, colaborarea lor 
strînsă cu organele de avizare 
pentru a putea asigura documen
tația necesară noilor obiective, la 
un nivel calitativ superior. Se sim
te nevoia ca documentația aflată 
încă pe planșetele proiectanților și 
la organele de avizare să fie defi
nitivată într-un timp cît mai scurt. 
Aceasta va contribui la lichidarea 
multor deficiențe privind deschi
derea la timp a finanțării, orga
nizarea judicioasă a activității pa 
șantiere, aprovizionarea cu mate
riale, asigurarea forței de muncă.

I
 Pulsul șantierelor 

nu bate ritmic
Desigur, documentația tehnică 

reprezintă numai punctul de ple
care în realizarea investițiilor. De 
aici și pînă la asigurarea unui ritm 
intens, continuu de execuție, mai 
e o cale de străbătut. Din pă
cate, în primele luni din acest an 
graficul realizării investițiilor pre
văzute a urcat foarte puțin. Pe 
șantierele complexelor de porci de 
la Caracal, Băileșt.i, Căzănești-Slo- 
bozia și altele, lucrările care tre
buie încheiate în trimestrul II 
din acest an au rămas mult în 
urmă. Se poate spune că această 
situație este o consecință a pier
derii startului de la începutul a-

Veder*  parțială a combinatului d*  îngrășăminte chiml ce Turnu Măgurele Foto : Gh. Vințflă

NOI 
MATERIALE 
DE 
CONSTRUCȚII

La Institutul de proiectări în construcții 
și materiale de construcții sînt în curs stu
dii și experimentări pentru elaborarea unor 
noi tipuri de ciment cu întărire rapidă, ne
cesare în industria prefabricatelor din be
ton și beton armat. Se lucrează, de aseme
nea, la definitivarea rețetei și a procesu
lui tehnologic pe baza cărora urmează să 
fie realizat cimentul destinat barajului de 
la Porțile de Fier.

nului. în lunile ianuarie-februane, 
pe aceste șantiere planul de in
vestiții s-a realizat numai în pro
porție de 11—20 la sută. Cauzele 
se datoresc întîrzierilor în asigu
rarea documentației tehnice, dese
lor restructurări de plan, neres- 
pectării graficelor de execuție, ca 
urmare a slabei organizări a mun
cii și a deficiențelor în aprovizio
narea cu materiale.

Pe unele șantiere se resimte lip
sa spiritului gospodăresc și a sim
țului de prevedere. Pe șantierul 
complexului de îngrășare a tau
rinelor de la Oltenița nu se poa
te constata nici un fel de preocu
pare pentru a pregăti din timp 
condiții de desfășurare normală a

bază, fără să efectueze pregătiri 
corespunzătoare: drumuri, stații de 
betoane, magazii, baracamente de 
cazare — ceea ce stînjenește vi
zibil munca.

Consecințele goanei
după „indicele valoric”

Pe șantierele complexelor zoo
tehnice este mult loc pentru ma
nifestarea deplină a spiritului de 
inițiativă, a priceperii constructo-

Cum se nasc
■ -tt„uzinele vii

ale agriculturii
ÎN CONSTRUCȚIA COMPLEXELOR ZOOTEHNICE
TREBUIE URMĂRITE MAI PERSEVERENT

1. Adoptarea unor soluții tehnico-
economice avantajoase

2. Grăbirea lucrărilor de exe
cuție care sînt întîrziate

lucrărilor. Uneori, șeful șantieru
lui își amintește că trebuie să a- 
sigure o serie de materiale abia în 
zilele cînd are nevoie de ele. O 
mare parte din obiectivele care 
trebuie terminate pînă în luna de- 
cerpbrie nici n-au fost începute. 
Deschiderea lucrărilor la pavilio
nul utilitar, rețelele electrice, ter
mice și de apă sînt amînate de pe 
o zi pe alta. Ritmul lucrărilor a 
încetinit din nou la cele 12 graj
duri, din cauză că lipsesc unele 
materiale de construcție și forța 
de muncă necalificată. Grafice-

)

rilor. Urmărind darea în funcțiu
ne la termenul stabilit a tuturor 
obiectivelor, calitatea exemplară a 
acestora, constructorii trebuie să 
se gîndească la eficiența econo
mică a activității lor. Din păcate 
există destule cazuri cînd această 
cerință este uitată. Dacă ar fi să 
ne luăm după felul cum este pre
zentată realizarea investițiilor nu
mai prin prisma planului valoric, 
ar însemna să adresăm felicitări 
conducerii șantierului complexu
lui de creștere a porcilor de la 
G.A.S. Progresul-Brăila. Aici însă

goana unilaterală după realizarea 
indicelui valoric a dus la ano
malii în ordinea firească de exe
cuție a obiectivelor. Conduce
rea șantierului a concentrat e- 
forturile spre realizarea îngrășă- 
toriilor (la care indicele valoric se 
realizează mai ușor) în loc să 
termine mai întîi halele de gesta
ție, maternitățile de scroafe și bu
cătăriile de furaje. Din această 
cauză, popularea cu animale a în
ceput cu trei luni mai tîrziu. în 
același timp, 12 îngrășătorii stau 
nefolosite încă din luna august a- 
nul trecut. Astfel de situații pu
teau fi evitate dacă lucrătorii în
treprinderii de construcții orășe
nești Galați, care execută aceste 
lucrări, ar fi îndrumați și contro
lați mai îndeaproape de către or
ganele competente ale Ministeru
lui Construcțiilor.

Se simte nevoia ca organele re
gionale' și raionale de partid pe 
raza cărora se află șantiere ale 
complexelor zootehnice să anali
zeze periodic activitatea construc
torilor, cu toți factorii de răspun
dere, îndeosebi acolo unde lucră
rile sînt rămase în urmă, să a- 
corde mai mult sprijin pentru re
cuperarea întîrzierilor, respectarea 
graficelor de execuție și a terme
nului de dare în funcțiune, fără 
nici un rabat la calitate.

In urmă cu aproape 
3 luni, în „Scînteia" 
a apărut un articol în 
care, pe bază de fapte 
incontestabile, se cri
tica vehement siste
mul actual de emitere 
a repartițiilor de oxi
gen. Care e situația a- 
cum ?

— După publicarea 
articolului — ne-a 
spus tov. IOAN BU
RA, șeful serviciului 
aprovizionare de la 
uzinele „Tractorul" 
din Brașov — Minis
terul Industriei Chi
mice a încurcat și mai 
rău lucrurile. Au cres
cut cantitățile de oxi
gen pe care sîntem 
obligați să le aducem 
de la Ploiești și Tîrgu 
Mureș. Din aceste 
două localități depăr
tate, în 1966 va trebui 
să transportăm 210 000 
metri cubi de oxigen, 
în consecință, va tre
bui să facem peste 400 
transporturi cu auto
camioane, costînd 
proape un milion 
lei. Suma s-a 
față de 
Dacă am
oxigenul de la „Me
trom", cheltuielile cu 
transportul lui s-ar 
reduce la numai 41 000 
lei.

Dăm cuvîntul și 
tov. NICOLAE FILI- 
CESCU, șeful servi
ciului aprovizionare 
de la uzinele „Stea
gul roșu" : „Intr-ade
văr, tovarășii din Mi
nisterul Industriei 
Chimice n-au ținut 
seama cîtuși de puțin 
de criticile semnalate 
în articol. Este pur șt 
simplu de neînțeles ce 
alimentează atîta pa
sivitate și lipsă de ra-

a- 
de 

dublat 
anul trecut, 

ridica tot

Const. BORDEIANU

țiune. Precizez și eu 
că față de 1965 siste
mul emiterii reparti
țiilor de oxigen pre
zintă lacune și mai 
grave. Uzina „Steagul 
roșu" este despărțită 
de. „Metrom" prin- 
tr-un simplu gard. Cu 
toate acestea, în tri
mestrul II ni s-au re
partizat de la „Me
trom" doar 4 000 metri 
cubi oxigen, în timp 
ce de la Valea Călu
gărească și Tîrgu Mu
reș va trebui să adu
cem 55 000 metri cubi 
oxigen. Numai niște 
oameni lipsiți de sim
țul proporțiilor pu
teau să întocmească 
asemenea repartiții".

Care este părerea 
tovarășilor din uzina 
„Metrom" ? „Nici noi, 
în calitate de furni
zori, nu înțelegem 
considerentele după 
care s-au orientat fo
rurile de resort din 
Ministerul Industriei 
Chimice, cînd au emis 
repartițiile de oxigen 
pentru anul acesta — 
ne-a relatat tovară
șul NICOLAE FERE- 
ZAN, șef-adjunct la 
serviciul vînzări. în 
urma articolului din 
„Scînteia" ne-au fost 
luați cîțiva benefi
ciari ce se găseau la 
distanțe mari. Ei au 
fost însă înlocuiți cu 
alții, situați la distan
țe și mai mari".

Să vedem cine sînt 
noii beneficiari. Ii 
aflăm din fișele de ex
pediție : șantierul din 
Tîrgu Mureș al între
prinderii de montaj 
București, șantierul 
energo-construcție din 
Luduș, șantierul ener-

go-montaj din Fîntî- 
nele, întreprinderea 
regională de reparații 
auto din Tîrgu Mureș. 
Numai ei vor ridica, 
în 1966, de la „Me
trom" peste 170 000 
metri cubi de oxigen. Și 
aceasta, în ciuda fap
tului că o modernă 
fabrică de oxigen e- 
xistă chiar în Tîrgu 
Mureș, iar alta la Tîr- 
năveni, la vreo 25 km. 
Tot de la „Metrom" 
se aprovizionează cu 
oxigen și alte unități 
din regiunea Ploiești 
și din București.

E clar că forurile 
de resort din Minis
terul .Industriei Chi
mice n-au ținut deloc 
seama de criticile adu
se în presă cu privire 
la sistemul birocratic 
în care se mai emit 
repartițiile de oxigen 
și au procedat cam 
așa : să se schimbe... 
dar să nu se modifice 
nimic. Oare tovarășii 
care lucrează la emi
terea repartițiilor de 
oxigen sînt lipsiți de 
cea mai elementară 
răspundere, sau sînt 
incapabili de a ela
bora un sistem efi
cient de circulație a 
oxigenului între furni
zori și beneficiari ? Se 
impune intervenția 
energică a conducerii 
Ministerului Indus
triei Chimice în ve
derea elaborării unui 
sistem rațional de 
emitere a repartițiilor 
de oxigen, care să 
asigure vehicularea 
acestui produs cu 
cheltuieli minime și 
într-un ritm rapid.

Nicola*  MOCANU 
coresp. „Scînteii"

Uzinele „23 August" din Capitală: Brigada condusă do Vasilo Pădure, din atelierul de montaj general al lo
comotivelor Diesel hidraulice, a realizat subansamble pentru o locomotivă de 120 c p cu 8 zile înainte de 

termenul planiticat. In fotografie : cîțiva din membrii brigăzii coto : s. Cristian

le de execuție n-au fost reeșa- 
lonate și nici nu sînt bine co
relate în funcție de urgența cu 
care trebuie efectuate diferitele 
lucrări. Se simte nevoia ca T.R.C.L. 
București-vest și Departamentul 
Gostat să acorde mai mult sprijin 
pentru înlăturarea deficiențelor 
manifestate, să asigure o mai bună 
eșalonare și corelare a lucrărilor, 
intensificarea ritmului de execu
ție.

Pe unele șantiere ale complexe
lor zootehnice Băilești-Oltenia, 
Ciocănești-București, Stoicănești- 
Argeș și altele, lipsurile și defi
ciențele constatate nu se înlătură 
cu operativitatea cuvenită. La 
Stoicănești, regiunea Argeș, se 
construiește un complex modern 
de îngrășare a tineretului taurin, 
cu o capacitate de 3 400 de capete. 
Trustul regional de construcții Ar
geș a început o bună parte din lu
crările de bază, dar aici se ma
nifestă multe tărăgănări și defi
ciențe, despre care se poate spune 
că au intrat de mult în faza cro
nică. Inginerul Gheorghe Vasiles- 
cu, șeful de șantier al complexu
lui, spune : „Potrivit contractului 
inițial, lucrările trebuiau deschise 
la începutul anului. Practic, mun
ca nu a început decît la 20 mar
tie, deoarece I.S.P.A.-București a 
predat devizul general al proiec
tului de execuție cu o întîrziere 
de două luni. Acest lucru a creat 
mari greutăți în activitatea cons
tructorilor".

Pe șantierul de la Stoicănești se 
constată și multe deficiențe de or
din organizatoric. Constructorii au 
trecut la atacarea lucrărilor de
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Urmărind pagi
na economică din 
„Soînteia" mi-au 
atras în mod deo
sebit atenția arti
colele referitoare 
la ridicarea ni
velului activității 
economice a între-

ELABORAREA
prinderilor. Con
cret, în continua
rea articolului „O 
necesitate econo
mică imperioasă : 
elaborarea știin
țifică a prețului 
de cost", aș dori, 
folosindu-mă de 
constatările făcu
te la uzina „Vul
can" din Capita
lă, să arăt une
le consecințe ge
nerate de practica 
planificării prețu
lui de cost pe ba
za estimărilor și 
aproximațiilor. L——

Anul trecut, pla
nul de producție 
al acestei uzine constructoare de 
mașini a fost nominalizat pe pro
duse în proporție de 50 la sută. 
Restul de produse au fost prevă
zute doar la poziții generice, com
plexe ca : utilaje pentru industria 
siderurgică, chimică, industria 
materialelor de construcții. Con
comitent, s-a stabilit și planul de 
reducere a prețului de cost. Pen
tru produsele nominalizate lucru-

PREȚULUI
9

DE COST
rile sînt simple, se respectă me
todologia în vigoare. Neajunsuri 
serioase se constată însă în dome
niul sortimentelor nenominaliza
te. La aceste produse, baza redu
cerii prețului de cost o reprezin
tă realizările anului anterior. Se 
pune întrebarea: varianta întoc
mită se poate considera fundamen
tată pe o bază reală ? Evident, nu. 
Produsele incluse în cadrul pozi

țiilor complexe amintite variază 
de la un an la altul și, ca atare, 
diferă mult și cuantumul cheltu
ielilor de producție. în plus, anu
mite influențe nefavorabile, care 
au existat în anul anterior, se pro
movează automat și în noul plan 
și se neglijează efectele pozitive 
generate de creșterea continuă a 
nivelului tehnic al producției. Cu 
toate aceste nepotriviri, planul 
prețului de cost se consideră ca e- 
laborat și se înaintează forului de 
resort. Iată însă că intervin factori 
noi — beneficiarii lansează co
menzi care, după cum se știe, ne
cesită alte calculații de preț de 
cost pentru fiecare produs în par
te. Noua variantă a prețului de 
cost, de cele mai multe ori, nu se 
mai încadrează în limitele cheltu
ielilor planificate inițial, în func
ție de care se stabilise sarcina de 
beneficiu. Ca urmare, munca ante
rioară de elaborare a prețului de 
cost se dovedește inutilă. Se mo
difică tacit — bineînțeles în favoa
rea întreprinderii — nivelul chel
tuielilor de producție planificate 
anterior, iar raportarea îndeplinirii 
planului prețului de cost se face 
potrivit cifrelor inițiale.

Această metodologie de planifi
care și raportare a realizării sarcinii 
de reducere a prețului de cost are 
efecte nefavorabile. De la în
ceput se pornește cu o sarcină de 
beneficiu diminuată, insuficient 
fundamentată. Operînd cu un 
mare număr de date aproximative, 
întreprinderea își creează posibili
tatea de a planifica un preț de 
cost suficient de umflat pentru a-i 
permite să acopere toate pierderile 
generate de slaba organizare a 
producției. De exemplu, la sfîrșitul 
anului 1965, conducerea uzinei a

raportat economii peste plan în 
valoare totală de 5,5 milioane lei, 
în timp ce prețul de cost efectiv 
conținea peste 8,5 milioane lei 
cheltuieli neproductive 
dobînzilor pentru 
restante, depășirii' 
admis de rebuturi, 
penalizărilor. Practic, 
le obținute peste plan la prețul 
de cost sînt lipsite de orice sem
nificație economică. Ele nu se re
flectă în acumulări suplimentare, 
în beneficii. Exemplificativ aȘ ă- 
răta că, la 30 septembrie 1965, 
uzina a raportat economii peste 
plan în valoare de 3,2 milioane lei. 
Beneficiul planificat, pentru a- 
ceeași perioadă, nu se realizase 
însă cu aproape 10 milioane lei. 
După cum se vede, economii exis
tau, dar numai în scripte. M-am 
slujit de acest exemplu tocmai 
pentru a întări și mai mult ideea 
potrivit căreia elaborarea planu
lui de preț de cost trebuie să se 
facă pe baza unui plan de pro
ducție binecunoscut.

In cazul cînd planul de produc
ție nu poate fi cunoscut integral 
la începutul anului și cînd inter
vin sortimente noi, ar fi util ca 
nivelul prețului de cost să fie re
văzut periodic, pentru a fi adus 
cît mai aproape de realitate. Nu
mai în acest fel se poate asigura 
o planificare științifică a cheltu
ielilor de producție, a sarcinii de 
reducere a prețului de cost, capa
bilă să oglindească realist particu
laritățile producției, să permită 
transformarea tuturor economiilor 
în beneficii și acumulări bănești.

8,5 milioane 
datorate 

împrumuturi 
coeficientului 
amenzilor și 

economii-

Florea MITROI
inspector la filiala raionala 
„V. I. Lenin" București a 
Băncii Naționale
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Pe ecranele cinematografelor

Alcătuirea istoriei teatrului
Apariția primului 

volum din Trata
tul de istorie a 
teatrului în România, 
rod al cercetărilor 
efectuate de colec
tivul secției de spe
cialitate din cadrul

Institutului de Istoria Artei al Acade
miei, constituie fără îndoială un 
eveniment cultural însemnat. Specia
liștii, studenții, toți cei care pol fi 
interesați de cunoașterea disciplinei 
respective au la îndemînă, pentru 
prima dată, o lucrare de sinteză, 
amplă, fundamentată științific, referi
toare la întreg teritoriul României.

Valorificînd cercetările mai vechi 
și mai noi în domeniul studiat, pri
mul volum al tratatului își propune 
— și izbutește în bună parte — să 
sistematizeze și să elucideze proble
mele evoluției fenomenului teatral pe 
teritoriul patriei noastre, de la forme
le sale primare existente în orîndui- 
riie precapifaliste și pînă la sfîrșiful 
perioadei de destrămare a feudalis
mului și de formare a relațiilor ca
pitaliste.

O asemenea întindere în timp, 
complexitatea fenomenului studiat, 
necesitatea îmbinării echilibrate a spi
ritului de sinteză cu cel analitic au 
impus, bineînțeles, colectivului de 
autori exigență în dozarea materia
lului folosit, cîf și în sublinierea esen
țialului.

Satisfacția cu care înfîmpinăm înce
putul apariției — prea de multă vreme 
așteptată — a Tratatului de istoria tea
trului în România ne obligă, însă, 
totodată, să aducem în discuție nu 
numai calitățile, ci și deficiențele 
cărții.

Trebuie salutată, fără îndoială, pre
zența firească la începutul tratatului 
a unei introduceri menite să averti
zeze cifitorul asupra obiectului de 
studiu, asupra izvoarelor și metodei 
folosite. Sînt vizibile aci eforturile 
în direcția sintetizării problemelor de 
ansamblu, care ar fi trebuit să des
chidă o largă perspectivă asupra ma
teriei întregului tratai, dar aceste 
eforturi nu sînt concretizate decît în 
mică măsură, considerațiile teoretice 
se limitează adesea la comentarea 
unor citate — nu totdeauna repre
zentative. Noțiunea de imagine tea
trală, particularitățile oglindirii reali
tății pe scenă și locul pe care-l ocu
pă convențiile genului, precum și alte 
aspecte teoretice rămîn astfel destul 
de vag definite.

Unul dintre meritele incontestabile 
ale volumului îl constituie relevarea 
rădăcinilor străvechi, populare ale fe
nomenului teatral românesc, fără de 
care specificul național al acestuia, 
originalitatea lui ar fi de neînțeles. 
Nu putem fi de acord, prin urmare, 
cu fondul (și cu tonul ironic) al unor 
afirmații cuprinse înfr-un articol (de 
altfel exprimînd în alte privințe pă
reri juste), apărut recent în revista 
„Contemporanul", sub semnătura lui 
Dan Zamfirescu, din care reiese că 
„o istorie a teatrului românesc înain
te de secolul al XVIll-lea nu prea are 
la drept vorbind obiect" și că cere
moniile și datinile populare „care 
uzează de efecte teatrale" n-ar pu
tea face obiectul unei istorii de tea
tru, ci numai al unui tratat de fol
clor. Părerea că teatrul românesc s-ar 
fi născut abia la începutul secolului 
al XlX-lea, o dată cu primele mani
festări de teatru cult, este infirmată 
de fapte.

Ceea ce se poate obiecta însă, în
tr-adevăr, primului volum din „Isto
ria teatrului în România" este că pre- 
mizele enunțate în introducere și atît 
de bine dezvoltate în partea întîi a 
cărții, privind continuitatea 
nului teatral începînd cu 
folclorice, nu sînt urmărite 
pitolele consacrate teatrului 
în manifestările sale culte, 
cestor capitole aveau posibilitatea să 
demonstreze convingător originalita
tea teatrului românesc, atît în ceea 
ce privește dramaturgia (la Vasile

din România
Alecsandri și alții), cît și arta sceni
că, dar n-au făcut-o decît superficial.

Se mai naște întrebarea dacă o lu
crare de istoria teatrului — chiar a- 
tunci cînd avem de-a face cu un tra
tat academic — se poate limita în 
genere la expunerile sintetice și la 
relatarea prea succintă a materialu
lui faptic (lăsînd adesea impresia de 
simple exemplificări). De pildă, 
un eveniment de însemnătatea pri
mului spectacol de teatru în limba 
română (lași, 1816) ar fi meritai să 
fie prezentat mai în amănunt și cu 
mai multă culoare (p. 165). Sîntem 
încredințef că efortul de a evoca 
paginile glorioase, ca și cele con
tradictorii din evoluția teatrului ro
mânesc în epoca studiată, efortul de 
a reconstitui opera de artă și apoi 
de a frece la analizarea ei și la for
mularea concluziilor cuvenite ar fi 
ajutat cititorul să înțeleagă mai bine 
fenomenele înfățișate.

Ne simțim datori să spunem toate 
acestea cu convingerea că discuția 
largă, principială, pe marginea unei 
lucrări de amploarea și însemnătatea 
Tratatului de istoria teatrului în Ro
mânia, mai ales cînd elaborarea ei se 
află încă la început, nu poate fi de- 
cîf ufilă tuturor. Apariția primului 
volum constituie un eveniment re
marcabil pentru istoriografia noastră 
de teatru și dorim ca următoarele 
patru volume anunțate să nu se mai 
lase așteptate atît de mult.

Mihai VASILIU

Spiritul editorial modern, 
mai mobil și receptiv în a- 
celăși timp la căutările și 
nevoile culturale extrem 
de variate ale maselor, a 
venit în întimpinarea aces
tora cu un bun de valoare 
universală: colecția. E greu 
de închipui) o editură mo
dernă care să nu-și 
activitatea pe acest 
de mare vitalitate și 
spectivă, să nu caute 
manent a-i asigura
nuifatea ascendentă, a-i sti
mula toate posibilitățile. 
Salturile fantastice ale cer
cetărilor științifice în sfera 
micro și macrocosmosului 
produc o febră și o curio
zitate 
dent.

De 
mai 
este nevoia — devenită a- 
proape organică — a ma
selor de cititori de a cu
noaște valorile spirituale 
proprii și ale celorlalte po
poare, dorința de integrare 
într-un orizont de cultură 
în care poezia, proza, tea
trul, critica și istoria lite
rară, estetica să-și iradie
ze cît mai profund sub
stanța. Constatarea acestei 
stări de fapt, foarte grăi
toare în sine pentru defini
rea unei realități cultura
le vii, pentru sublinierea 
unui sens al totalității vizi
bil în preocupările citito
rului actual invită cu atît 
mai mult editurile noastre 
la dezvoltarea acelor tipuri 
de colecfii de mare tiraj, 
ieftine, accesibile maselor. 
Și faptul devine cu atît 
mai firesc cu cîf la noi exis
tă și tradiția unor astfel de 
colecfii. Reflexe ale unui 
instinct editorial sigur și 
filantropic, asociate adesea 
și interesului comercial, e- 
voluînd pe baza unor cri
terii foarte oscilante de se
lecție, vechile colecfii de 
acest tip de la noi (Biblio
teca Minerva, Biblioteca Se
mănătorul, Biblioteca Revista 
Ideii etc.) ocupă totodată în 
memoria atîfor generații Un 
spafiu intelectual străbătut 
de reale emoții. Aici au 
apărut pagini vibrante ale 
foarte tinerilor pe atunci 
Lucian Blaga, Tudor Vianu, 
Perpessicius, Ion Marin Sa- 
doveanu, Eugen Lovinescu, 
George Mihail-Zamfirescu. 
Utilă, cu tot caracterul 
strict informativ, s-a dovedit 
și seria, de largă difuziu
ne cu decenii în urmă, 
„Cunoștințe folositoare". 
Asemenea tradiții edi
toriale valoroase ar putea fi 
continuate și dezvoltate. Co
lecția de cea mai mare popu
laritate preluată de la îna
intași, cristalizată lent, de-a 
lungul a șapte decenii de 
apariție 
ne însă 
toți. De 
părut în 
„Povești 
sen și pînă astăzi, Biblio
teca pentru toți a difuzat 
un 
autori 
tura 
sală, 
acestei colecții au 
dispoziția cititorului — ex- 
ceptînd penetrațiile agre-

■ sive ale unor nume obscure, 
sau unele cărți mediocre — 
sub forma textelor „alese”

culturala fără prece-

o semnificație nu 
puțin impresionantă

neîntreruptă, rămî- 
Blblioteca pentru 

la primul număr a- 
1895 (martie, 31) 
alese” de Ander-

imens repertoriu de 
și opere din cul- 

română și univer- 
Seriile vechi ale 

pus la

t

t'

fenome- 
izvoarele 
și în ca- 
românesc 
Autorii a-

sau „integrale" pagini ne
pieritoare. îngrijitorii de toi- 
deauna ai colecției s-au 
străduit să o dezvolte în 
general în direcțiile suge- 
lafe de inițiatorul ei, Ca
rol Muter, care de la pri
mul număr anunța cu un 
ton cultural plin de gene
rozitate tipărirea 
noastră a „unui șir 
ficele ieftine, care 
căfui încef-încet o 
tecă pentru toți”.

Reluată, din 1950, 
drul Editorii pentru 
ratură, Biblioteca 
toți a cunoscut an de an, 
incepînd mai ales cu seria 
a lll-a din 1960, nume
rotată, o evoluție superioa
ră, continuînd interesul, pri
ceperea și entuziasmul 
laborios al editorilor de a o 
organiza pe criterii cît mai 
apropiate de exigențele ci
titorilor, de a o face cît 
mai atrăgătoare. Efortul de 
dozare mai echilibrată a

SUGESTII

în țara 
de căr- 
vor al- 
„biblio-

în ca- 
life- 

pentru

și perspective

editoriale

lecției de buzunar" să cree
ze seria „Biblioteca idei
lor”). Oare n-ar fi utilă citi
torilor o serie de acest 
tip, în care să găsească tex
te alese din Dimitrie Can- 
femir, Vasile Conta, Xeno- 
pol, Vasile Pîrvan, N. lorga, 
pagini de critică și eseuri 
antologate cu spirit critic 
de la Maiorescu, Lovines
cu și pînă la G. Călinescu? 
N-ar fi de mare interes o 
serie de monografii, pre
zentate științific, ale unor 
mari personalități creatoa
re, monografii devenite ce
lebre în lumea întreagă?

înregistrînd succesele a- 
mintite, Bibliotecii pentru 
toți îi rămîne un spațiu 
vast înainte. Reprezentarea 
literaturii spaniole numai 
prinfr-un titlu (Proză pica
rescă spaniolă) e destul 
de precară în raport cu 
fecunditatea glorioasă do
vedită de aceasta. Aceeași 
observație in legătură cu li
teratura italiană sau latină, 
toarte sumar reprezenta
te. Antologiile anunfate din 
poezia precolumbiană, ger
mană, americană, belgia
nă, din proza austriacă sau 
a Egiptului antic trebuie să 
se bucure de o atenție co

in vederea 
lor. în 
origina- 

reprezen- 
clasici și

literaturilor străine cu cea 
română, tendința îmbucură
toare de înlocuire a crite
riilor geografice (care pre
valau cu ani în urmă, in- 
♦roducînd confuzie în apre
cierea reală a scriitorilor) 
cu cele de valoare sînt 
semnele unei activități crea
toare și rodnice. Poate că 
prinlr-un studiu interedifo- 
rial atent al problemei și 
prinfr-o rezolvare în spi
ritul cerințelor cititorilor, 
Biblioteca pentru toți va 
frebui să-și lărgească mai 
mult planurile de perspec
tivă, cuprinzînd și opere 
importante în primă tra
ducere. Condiția actuală în 
care colecția este re- 
sfrînsă în privința traduce
rilor la reeditarea cărților 
apărute anterior nu e 
de natură să stimuleze re
dacția, rezervîndu-i un loc 
oarecum pasiv, de antica
riat editorial și nici nu 
poate da naștere unui spi
rit de emulație creatoare, 
în realitate, o colecție tră
iește prin varietatea titlurilor 
ei, prin spiritul de iniția
tivă, prin originalitatea pla
nurilor, prin inventivitatea 
și capacitatea editorilor de 
a alcătui antologii, selecții, 
serii de autori, prinfr-o foa
me de inedit și 
personală, care să-și 
pecetea pe întreaga 
fivifafe.

Mai consonantă cu 
rințele spirituale din ce în 
ce mai largi ale cititori
lor ar fi căutarea unor so
luții de lărgire a profilu
lui sau de diversificare te
matică a acestei colecții -V 
de vreme ce o colecție de 
un asemenea tip nu există 
încă în preocuparea vreunei 
alte edituri — (Editura fran
ceză Gallimard a avut feri
cita idee ca în cadrul „co-

respunzăfoare 
grăbirii apariției 
privința literaturii 
te, criteriile de 
tare a scriitorilor 
contemporani s-au dovedit 
pe ansamblu judicioase, 
stridențele de valoare fiind 
minime. Dar pentru o dez
voltare a ritmicității apari
țiilor, pentru a acoperi cît 
mai repede unele pete albe 
colecția 
elibereze 
pedanterie și 
de zel 
latura așa-numitului aparat 
critic, prefață, note efc„ 
mult prea dilatate, dacă nu 
chiar neindicate pentru spe
cificul, orice s-ar 
popular al acestei 
O personalitate 
ceașcă, oricît de contradic
torie, cu sinuozități de con
cepție și atitudine, nu poa
te justifica — subliniez 
— în cadrul acestei colec
ții o prefață de 40 de pa
gini. Cititorul are nevoie 
de o prefață șj nu de un 
studiu, de un „cuvînt îna
inte" și nu de etalarea unei 
erudiții destinate altor ti
puri de lucrări. O prefață 
trebuie să-l introducă direct 
pe cititor în substanța căr
ții, să-l pună în contact cu 
realitatea ei intimă, cu spi
ritul și fizionomia scriito
rului manifestate în cartea 
respectivă, să meargă la 
esență. Un efort mai susți
nut din partea editurii și 
tipografiei în privința îm
bunătățirii condiției grafice 
a colecției se face din ce 
în ce mai necesar. Apli
carea invariabilă și indife
rent de culoarea cotorului 
cărții a cernelei negre la 
titlu, necolorarea celor trei 
suprafețe făiale ale volume
lor, folosirea uneori a u- 
nor cartoane de coperți ne
corespunzătoare diminuea
ză din eleganța seriei care 
și ca prezentare grafică în 
ultimul an a făcuf un im
portant pas înainte.

trebuie 
de o 

un 
manifestate

să se 
anume 
exces 

în

spune, 
colecfii. 
scriitori-

■i
I
I
I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I 
!
I
I 
I
I 
I
I 
I
I

Memoria arhivei ci
nematografice este ne
iertătoare. Regizorul 
sovietic Mihail Romm 
— pateticul autor al 
celor „9 zile dintr-un 
an” — și-a propus să 
înfățișeze contempora
nilor, extrăgînd un am
plu material inedit din 
arhivele celui de al 
Ill-lea Reich, adevă
rata față a fascismului. 
Documentarul său de 
lung metraj —- rezul
tat din cercetarea a 
zeci de mii de metri 
de peliculă și din se
lectarea judicioasă a 
canfifății masive de

lui Romm, înfățișează 
întreg arsenalul de 
mijloace prin care a 
fost îngenuncheat po
porul german : tortura, 
înfometarea, înspăi- 
mîntarea, crima, ca și 
infiltrarea în conștiin
ța generației tine
re, picătură cu pică
tură, a otrăvitoarei i- 
deologii a „rasei de 
stăpîni”. De la rugurile 
din piețele publice, în 
care erau aruncate și 
arse operele lui Heine, 
Thomas și Heinrich 
Mann, Feuchtwanger, 
Remarque, Srecht și 
pînă la uriașele parăzi

cu 
în 

de 
în-

în

ELEVII CUMINȚI
și nota lor

articolului „Con- 
tinerețe" de Sîn-

Lectura 
suinul de 
ziana Pop, publicat recent 
de „Scînteia", m-a în
demnat la cîteva reflecții 
privind educarea elevilor.

Este o constatare curentă 
că profesorul cunoaște 
elevul educîndu-1, și-l edu
că mai bine cunoscîndu-1. 
Cunoașterea trebuie să fie 

, profundă, să cuprindă ceea 
ce este tipic 
conduita lui, 
de esența 
sale. Totuși...
mi-am aruncat privirile pe 
un catalog al clasei a 
VIII-a de la o școală din 
raionul Roșiorii de Vede. 
M-am oprit asupra notelor 
puse la purtare. Cu excep
ția a trei elevi care au 
obținut pe trimestrul II 
notele de 7, 8 și 9, ceilalți 
au fost apreciați cu nota 
maximă. La prima vedere 
rezulta că, în general, clasa 
avea o conduită ireproșa
bilă. De aceea, eram cu
rios să știu care au fost 
„abaterile" săvîrșite de cei 
trei. Dirigintele mi-a rela
tat că elevii lui sînt cu
minți, au o conduită exem
plară și că era mulțumit 
de felul cum se prezentau, 
atît la învățătură, cit și la 
disciplină. L-am informat 
că am cercetat notele puse 
la purtare ; doar trei elevi 
nu au întrunit nota maxi
mă. De ce? Iată, prompt, și

și stabil în 
ceea ce tine 
personalității 
Zilele trecute

justificarea Unul a spart 
un geam, cu mingea, cind 
se juca în recreație, l-a 
scăzut un punct. Al doilea 
a tulburat ora profesorului 
de istorie, l-a scăzut două 
puncte. Al treilea a răs
puns obraznic profesorului 
de limba română, în timp 
ce-1 examina. Abaterea 
fiind mai gravă, i-a pus 
nota 7.

. Știu din experiență că 
viața unei clase este boga
tă în fapte, întîmplări, im-

K><

presii. Mi-atn propus ca la 
sfirșitul orelor să discut 
cu cițiva elevi din această 
clasă. în prealabil, cerceta
sem și notele obținute la 
învățătură. Constatasem că 
cinci elevi erau amenințați 
să rămînă corigenți la 
unul-două obiecte. Mai re
zulta că unii elevi au ab
sențe răzlețe, că „chiulesc" 
— vorbind în jargon șco
lăresc.

Apropiindu-mi elevii, fă- 
cindu-le promisiunea că 
cele discutate nu vor avea 
nici un tel de consecințe 
neplăcute pe linie școlară, 
am aflat cîteva lucruri in-

Vibrante
imagini

rechizitoriu
material studiat — re
face în fața spectatoru
lui de azi ascensiu
nea și psihologia unui 
imperiu care, în de
cursul odioasei sale e- 
xistențe, a îmbrăcat 
forme monstruoase.

în cadrul social-po
litic al Europei anilor 
'30, pe care regizorul 
îl schițează succint, tot 
prin intermediul unor 
materiale autentice, 
nașterea, dezvoltarea și 
venirea 
fascismului 
nia este 
diferite etape, de la 
formele 
mifive pînă la cele mult 
mai complexe, 
logico-filozofice. 
ciștii germani au 
staurat în propria 
țară o tiranie aproape 
fără precedent în is
torie. „Adevărata față 
a fascismului”, filmul

la putere a 
în Germa- 

urmărită în

relativ pri-

socio-
Fas- 

in- 
lor

naziste, în pas 
gîscă, prin care 
bortele de zvastici 
de torțe treceau 
fața fiihrerului, fascis
mul german își eta
lează formele unei de
mențe lucide și reci 
care a abrutizat, trep
tat, masele.

Paginile consacrate 
de filmul lui Romm a- 
devărafei fețe a lui 
Hitter sînt printre cete 
mai revelatoare ale pe
liculei. Ascensiunea 
despotului este urmă
rită prin numeroase 
detalii — unele apă- 
rînd ridicole astăzi, a- 
vînd o virulență sati
rică implicită dar toate 
profund tragice prin 
semnificația lor. La în
ceput pierdut în mul
țime — un banal a- 
gent al Reichswehrului, 
apoi, la apogeul as
censiunii — autocon-

de 
co- 
sau 

prin

fundîndu-se cu Ger
mania. Tezele absurde 
și antiumanifatea din 
„Mein Kampf", legile 
junglei încep să fie 
puse cu sfințenie în a- 
plicare, printr-un me
canism pe care docu
mentarul îl evocă 
forță, readucînd 
memorie cortegiul 
calamități care a 
soțit ciuma brună.

Flagelul zvasticii,
țările cotropite, atinge 
dimensiuni de neînchi
puit : înrobirea a mi
lioane de oameni, su
primarea libertăților, 
deportarea, maltrata
rea, executarea 
masă a civililor, 
zolvarea definitivă 
problemei 
toate aceste 
ale epocii sînt 
șate prin 
autentice, 
morie a 
nealterată 
Filmul lui 
zintă mecanismul 
rupției fasciste în pro
funzime, încercînd să 
explice cu seriozitate, 
în spirit umanist, un
fapt atîf de greu de 
înțeles : cum țara care 
a dat lumii pe Goethe 
și pe Beethoven, pe 
Schiller și pe Schubert, 
a „dat" și Auschwitz-ul 
și Belsen-ul, Ravens- 
bruck-ul și Dachau-ul.

Puternice, relevante 
prin ele însele, imagi
nile filmului își dezvă
luie deplinele semnifi
cații datorită și comen
tariului nuanțat, bogat 
în idei, care le însoțeș
te, ca și montajului su
gestiv, ce prilejuiește 
uneori adevărate șocuri 
emoționale, 
spectatorilor, 
puncfic, imagini 
vieții cotidiene, pașni
ce (frumoasă este 
ideea jocurilor și de
senelor de copii) des
prinse din realitățile 
prezentului, acest film- 
rechizitpriu invită la se
rioase reflecții și con
stituie, totodată, un 
puternic avertisment 
împotriva manifestări
lor unor organizații de 
tip fascist din diferite 
țări ale lumii.

în
,,re- 
' a 

evreiești,
realități 

înfăți- 
documenfe 

a căror me- 
rămas vie, 
de timp. 

Romm pre- 
co-

Oferind 
confra- 

ale

CĂLIN CALIMAN

Vasile NICOLESCU

expresie 
pună 

ac-

ce-

mișcării

time din viața clasei. Mi-au 
povestit despre unii elevi 
foarte buni la învățătură, 
cu majoritatea mediilor de
10, dar au arătat că dintre 
aceștia cîțiva sînt egoiști, 
îngîmfați, nu participă la 
acțiunile inițiate pe linia 
școlii sau organizației
11. T.C. Am aflat și părerea 
elevilor despre cei trei care 
aveau note mici la purta
re : cel care a spart geamul 
— un bun coleg, învață 
bine, e cinstit și modest,

are curajul răspunderii. 
Singur s-a prezentat la
profesorul de serviciu și
i-a spus că a spart geamul 
din greșeală. Cel care a 
tulburat ora de istorie : in
teligent, activ, vesel, dar î 
s-a scăzut nota la purtare 
pentru că în timp ce pro
fesorul explica despre 
luptele lui Ștefan cel Mare, 
el 
bancă 
din 
B.
cu 
limp 
tie : 
zarea lui Ilie Barbu 
nuvela „Desfășurarea

îi reda colegului de 
cîteva fragmente 

„Apus de soare" de 
Delavrancea. Elevul 
7 la purtare: în 

> ce fusese scos la lec- 
și terminase caracteri- 

din 
de

rtare
Marin Preda, văzînd că 
profesorul n-a fost atent 
(acesta privea absorbit pe 
fereastră la „Fiatul" pe 
care îl cumpărase de două 
■zile), a repetat răspunsul, 
ceea ce a stîrnit ilaritate 
în clasă și l-a „trezit" pe 
profesor din meditația lui. 
Acesta a interpretat lucru
rile ca o „obrăznicie", ceea 
ce a atras scăderea notei 
la obiectul respectiv, cît și 
la purtare.

Toate cele relatate de 
elevi au avut darul să-l 
uimească pe profesorul di
riginte. La întrebările : de 
ce unii elevi egoiști, lipsiți 
de simț de răspundere, ser
vili, cu trăsături negative 
de caracter au media 10 
la purtare, în timp ce al
tora, cinstiți, buni tovarăși 
și colegi, activi, dovedind 
reale însușiri morale, nu
mai pentru motivul că sînt 
temperamente mai vioaie 
sau că nu admit jigniri ale 
demnității personale, li se 
pun note mai mici? — pro
fesorul diriginte a rămas 
pe gînduri. Ce semnifica
ție are de fapt nota la pur-' 
tare, ce trebuie ea să com
bată și ce să stimuleze — 
iată într-adevăr un subiect 
de meditație.

Petre SORIN
inspector metodist-șef, 
secfiunea de învâtârnînt 
de la Sfatul popular al 
regiunii București

Trupa de pantomimi a „Teatru
lui de la balustradă" din Praga își 
începe diseară turneul în țara 
noastră prezentînd primul său 
spectacol la Cluj. In zilele de 9 și 
10 mai Ansamblul va apărea in 
fața publicului bucureștean. Cu 
prilejul acestui turneu, conducăto
rul ansamblului, Ladislav Fialka. 
ne-a declarat :

„Sosim în România în aceste zile 
de mare însemnătate istorică ani
mați de sentimente sărbătorești. 
Aceasta se explică prin iaptul că 
vom apărea intr-o (ară prietenă 
prin tradiție cu Cehoslovacia, in
tr-o țară cu viață culturală bogată, 
dragă nouă tuturor. Reprezentația 
noastră este compusă din mici nu
mere de pantpmimă. Toate au o 
bază comună și un numitor co
mun, sentimentul omului de azi. 
Le-am denumit STUDII. Aceasta, 
pentru că este într-adevăr vorba 
de mici studii asupra a tot ce se 
petrece și se mișcă în jurul nostru. 
Observăm omul în toate situa
țiile, in relația cu lucrurile, cu 
tura, cu munca și cu ceilalți 
meni ai săi. Ne emoționează 
moșiera circului și încercăm
exprimăm prin mijloacele noastre. 
Ridem de prejudecățile sociale și 
dorim să ne exprimăm admirația 
țață de minunile muncii omului.

Căutăm să fim simpli pentru a 
putea fi înțeleși. Nu dorim să 
surprindem cu nimic. Avem tot
odată încredere în simțul și inte
ligența spectatorilor. In fantezia 
lor. Limbajul nostru nu este com
plicat, însă nici de suprafață și de 
aceea trebuie oarecum adîncit și 
urmărit atent sensul lui. Deseori 
un singur gest îl dezvăluie. Deoa-

rece dorim să fim realiști, tindem 
să fim conciși. Arta în timpurile 
noastre tinde spre expresii clare 
și simple.

Am dori ca arta noastră, care 
ia naștere din realități, să se în
toarcă spre viață, pentru ca cel 
puțin in parte să împlinim cuvin- 
lele unui mare poet, care a spus: 
MIMUL ESTE POETUL MIȘCĂRII 
DIN EPOCA SA.

• HAIDUCII — cinemascop ; Patria
— 8; 10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15, 
Grivița 
18,45; 21
Cabinetul de stampe), București — 
9,15; 11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21,
Grădina „Progresul" (Str. ion Vidu 
nr. 20) — orele 20 (Ia ambele com
pletarea Vîrate), Arenele Libertății — 
orele 20, Modern (completare Poli
tețe) 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
• ADEVĂRATA FAȚĂ A FASCIS
MULUI : Republica ■ 9,30; 12,15;
15,15; 18; 20,45.
• ÎN GENUNCHI MĂ ÎNTORC LA 
TINE: Luceafărul — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21, Grădina Doina (Str. 
Doamnei nr. 9 — orele 20), Expozi
ția (Piața Scînteii — orele 19,45 — 
completare Vtrste).
• 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 s 
Festival (completare Cabinetul de 
stampe) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, la grădină (Pasajul Eforiei
— 20).
• NU PLÎNGE, PETER ! — 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; 18,30; 21.
• CEA MAI FRUMOASĂ : Union 
(completare Amintiri contemporane)

15,30; 18; 20,30.
• PROGRAM PENTRU COPII : Doina 
— 10.
• W1NNETOU — cinemascop (seria
a Il-a) : Doina (completare Știință ți 
tehnică nr. 7) — 11,30; 13,45; 16;
18,30; 21, înfrățirea între popoare 
(completare Geologii) — 10; 16;
20.30, Popular (completare Zilele Sl- 
ghlșoarei) — 10,30; 16; 18,30; 20,45.
• ORIZONT ȘTIINȚIFIC nr. 2 — 
ȘTIAȚI CĂ ?... — DOUĂZECI DE ANI 
DE PICTURĂ ROMANEASCA — 
ACOLO UNDE CARPAȚII ÎNTÎLNESC 
DUNĂREA — ROMANIA PE MERI
DIANELE LUMII — CONSTRUIM — 
C-AȘA-I JOCUL ÎN FĂGĂRAȘ : 
Timpuri Noi — 10—21 In continuare.
• PARCAREA INTERZISĂ : Giulești 
(completare Cartiere noi In 
rești) — 16; 18,15; 20,30.
• O CLASA NEOBIȘNUITĂ: 
sior (completare Vtrste) — 10;
16; 18,15; 20,30.
• FINALA BUCLUCAȘA : 
(completare Cartiere noi tn 
rești) 
15,45;
tare
18; 20,30.
• DEPĂȘIREA : Buzești (completare 
Și acum... puțină gimnastică) — 13 ; 
15,30; 18,15; la grădină — 20,30.
• DUPĂ MINE, CANALII 1 cine
mascop : Bucegi (completare Cu acul 
și ata) — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 20,30, 
la grădină 19,45, Lira — 15,30; 18;
20.30.
• LA PORȚILE PÂMÎNTULUI — ci-
nemascojr ; Gloria (completare Tîrgiiri 
șl iarmaroace) — 10; 12,30; 15,30j
18; 20,30.
• ULTIMA CAVALCADĂ SPRE 
SANTA CRUZ — cinemascop : Unirea 
(completare Lucrările primei consfă
tuiri pe tară a lucrătorilor din con
strucții) —■ 16; 18,15; la grădină — 
20,30.
• VIAȚA ÎNCEPE
SEARA : Tomis — I 
16; 18,15; 20,30,
11,45; 14; 16,15;
• ÎN COMPANIA LUI MAX LINDER: 
Vitan (completare
consfătuiri pe tară a lucrătorilor din 
construcții) — 16; 18,15; 20,30.
• A FOST CÎNDVA HOȚ — cine
mascop : Miorița — 9,30; 11,45; 14; 
16,15; 18,45; 21.
• DESENE SECRETE : Munca (com
pletare După zece ani) — 14; 16,15; 
18,30; 20,45.
• HAI, FRANȚA: Aurora (comple
tare Secretul trecutului) — 8,30; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21; la grădină — 20, 
Flamura (completare Vtrste) — 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.
• RĂSCOALA — cinemascop : în
frățirea între popoare — 18,15, Crîn- 
gași — 15,45; 18; 20,15.
• GUSTUL MIERII : Viitorul (corn- 
pletere La cel mai înalt nivel) — 
15,30; 18; 20,30.
• TOM JONES : Colentina (comple
tare Temelii de oțel) — 15; 17,45; 
20,30; 1a grădină 19,45.
• VISCOLUL — cinemascop : Rahova 
(completare Orizont științific nr. 1)
— 16; 20,30.
• CARTIERUL VESELIEI : Rahova —< 
18,15; 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, DOM
NULE SORGE ? — cinemascop : Fe
rentari — 15; 17,45; 20,30.
e BEATA : Cotroceni (completare 
Pîrvu Mutu-Zugravul) — 15,30; 18;
20,30.
• PĂDUREA SPtNZURAȚILOR — 
ambele serii : Grădina Lira (Calea 13 
Septembrie) — 19,45.
• NEAMUL ȘOIMĂREȘTILOR — ci
nemascop (ambele serii) : Grădina Vi
tan (Calea Dudești) — 19,45.

9,45; 12; 14,15; 16,30;
(la ambele completarea

Bucu-

Excel- 
12,15;

Dacia
Bucu-

— 9,15—13,30 în continuare ; 
18,15; 20,45, Flacăra (comple- 
Orașul care iubește) — 15,30;

LA ORA 8 
9,15; 11,30; 13,45; 
Melodia — 9,30; 

18,30; 20,45.

Lucrările primei

LADISLAV FIALKA

na
șe- 
at- 
s-o

• 19,00 — Telejurnalul de seară
• 19,15 — Pentru cei mici : Primă
vara cîntă • 19,30 — încercări lite
rare — Cenaclul literar al Liceului 
„Dimitrie Cantemir” prezintă din 
creațiile membrilor săi • 20,00 — 
„SĂPTĂMlNA", emisiune consacrată 
aniversării a 45 de ani de la crearea 
P.C.R. • 21,00 — Avanpremiera :
spicuiri din programele săptămînii 
viitoare 
Emisiunea 
„Teleglob*  
— reportaj 
Televiziune 
Poezia la ea 
poeților noștri
• 21,45 — Spectacol rauzical-coregra- 
fic susținut de Ansamblul U.T.C.
• 22,30 — Telejurnalul de noapte.
• 22,40 — Buletin meteorologic
• 22,45 — închiderea emisiunii.

21,00
i programele 

ale televiziunii • 21,15 — 
de călătorii

“ — GRIVIȚA 1 
realizat de

„București"
acasă —

recitate

geografice
ȘI PLEVNA 
Studioul de
• 21,30 — 
Versuri ale 

î de actori

• Filarmonica de stat „G. Enescu" 
(la sala mică a Palatului — orele 20): 
RECITAL DE PIAN MARIA CARDAȘ.
• Teatrul de Operă și Balet LACUL 
LEBEDELOR — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : LO
GODNICUL DIN LUNA — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
(sala Comedia) : APUS DE SOARE — 
19,30, (sala Studio) : ADAM ȘI EVA 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : CAPUL DE 
RĂȚOI — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) s 
CANIOTA — 19,30.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Ma- 
gheru) : STEAUA POLARĂ — 20.
• Teatrul Mic : CINCI SCHITE ȘI 
CÎNTĂREAȚA CHEALĂ — ~
• Teatrul „Ion Creangă" : 
ALB — 15,30.
• Studioul Institutului de 
trală și cinematografică „I. _ 
giale" : N-A FOST IN ZADAR - 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Ca
lea Victoriei) : KATIA ȘI CROCO
DILUL - 16,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tănase 
(sala Savoy) : PROFESORUL 
FRANCEZĂ — 20, (sala 
NEGRU PE ALB — 20.
• Circul de stat : STELELE CIRCUs 
LUI — 19,30.

de Comedie : CAPUL DE

20.
HARAP

arta tea-
L. Cara-

DE
Victoria) :
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Solemnitatea înminarn ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII PARTIDULUI

unor înalte ordine
ale Republicii Socialiste România

CULTURAL - ARTISTICE
Manifestări consa

crate celei de-a 45-a
aniversari 
Partidului 
Român au

a creării 
Comunist 
continuat

Delegația de partid și guvernamentala
a Republicii Socialiste România

(Urmare din pag. I)

berger, Nicolae Gumă, Marin Flo- 
rea Ionescu, Dumitru Ivanovici, 
Mihail Levente, Pompiliu Macovei, 
Constantin Mănescu, Corneliu Mă- 
neseu, Vasile Mirza, Grigore C. 
Molsil, Roman Moldovan, Ilie Mur- 
gulescu, Istvan Nagy, Gheorghe 
Necula, Mlron Nicolescu, Ion Ni- 
culi, Cornel Onescu, Ion Pas, Du
mitru Petrescu, Gheorghe Petres
cu, Emil Popa, Valter Roman, Mi
hail Roșianu, Constantin Sandu, 
Dumitru Simulescu, Emeric Stof
fel, Iacob Teclu, Vasile Vaida, 
Ghizela Vass, Ion Vințe, Ștefan 
Voicu, Barbu Zaharescu; Ordinul 
„Tudor Vladimirescu" clasa a IlI-a, 
tovarășilor Nicolae Alexe, Bujor 
Almășan, Emilian Anton, Ștefan 
Bălan, Alexandru Boabă, Ștefan 
Boboș, Emil Bobu, Paraschiva 
Brainer, Avram Bunacju, Virgil 
Cazacu, Gheorghe C^lih, Gheor
ghe Cioară, loan Cîrcei, Alexan
dru Codarcea, Ioan Coman, Ion 
Cotoț, Ion Cozrna, Mihail Crucea- 
nu, Ludovic Csupor, Clara Mihai- 
lovici Cușnir, Vasile Daju, Cons
tantin Dăscălescu, Nicolae Deleanu, 
Miu Dobrescu, Emil Drăgănescu, 
Martha Drăghici, Aurel Duca, Pe
tre Duminică, Aurel Duma, Ema- 
noil Florescu, Elvira Gaișinschi, 
Filip Geltz, Mihnea Gheorghiu, 
Suzana Gîdea, Nicolae Giosan, 
Traian Gîrbă, Ion Gluvacov, Mi
hai Gomboș, Teodor Haș, Gheorghe 
Hossu, Ion Iliescq, Gheorghe Ion, 
Gheorghe Ionescu, Petre Ionescu, 
Teodor Ionescu, Ion Ioniță, Martin 
Isac, Aron Kahane, Gyijrgy Ko- 
vâcs, Vasile Malinschi, Mihai Ma
rinescu, Teodor Marinescu, Voinea 
Marinescu, Vasile Mateescu, Ște
fan Matei, Ion Mărcuș, Gheorghe 
Mihoc, Aldea Militaru, Constantin 
Mindreanu, Anton MoiSescu, Van
da Nicolschi, Constantin Nistor, 
Stelian Nițulescu, Andrei Păcura- 
ru, Ion Pățan, Nicolae Petre, 
Gheorghe Petrescu, Gheorghe Pop, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Vasile Potop, Ion Predescu, Eme
ric (Imre) Pusztai, Gheorghe Roșu,

Clement Rusu, Constantin Scarlat, 
Cristofor Simionescu, Gheorghe 
Stan, Ion Stănescu, Mihal Suder, 
Bucur Șchiopu, Constantin Tran- 
dafirescu, Ion Turcu, Costache 
Țiulescu, Ene Țurcanu, Iosif U- 
glar, Ladislau Vass, Nicolae Vereș, 
Geza Vida, Aurel Vijoli, loan 
Voina, Marcu Witzman, Tănase 
Zaharia.

în continuare s-a dat citire de
cretelor Consiliului de Stat prin 
care sint decorați cu Ordinele 
„Tudor Vladimirescu" clasele a 
IV-a și a V-a, „Steaua Republicii 
Socialiste România", „23 August" 
și „Apărarea Patriei", membri ai 
C.C, al P.C.R., membri ai guver
nului, numeroși veterani ai miș
cării muncitorești din tara noas
tră, activiști pe tărîmul muncii de 
partid și de stat, în economie și 
cultură, în organizațiile obștești.

înmînarea distincțiilor a fost 
subliniată cu aplauze însuflețite.

Conducătorii partidului șl statu
lui s-au întreținut cu cei decorați, 
felicitîndu-i și urîndu-le noi succe
se în muncă și viață, sănătate și 
fericire personală.

Solemnitatea, desfășurată într-o 
atmosferă sărbătorească, a con
stituit o puternică manifestare de 
dragoste și atașament pentru 
Partidul Comunist Român, pentru 
Comitetul său Central, o expresie 
vie a hotărîrli de a ridica pe noi 
culmi opera de construire a so
cialismului în patria noastră.

★
Prin decrete ale Consiliului de 

Stat, s-au conferit, cu prilejul ce
lei de-a 45-a aniversări a Parti
dului Comunist Român, ordine și 
medalii ale Republicii Socialiste 
România unui număr de peste 
3 000 de veterani ai mișcării mun
citorești, activiști ai organizațiilor 
de partid și obștești, lucrători din 
domeniul economiei, științei și 
culturii din întreaga tară.

în toate centrele regionale au 
avut loc ieri solemnități în cadrul 
Cărora au fost înmînate distincții.

(Agerpres)

să aibă loc ieri în în
treaga țară. în cadrul 
unor adunări festive, 
conducători ai orga
nelor locale de partid 
și de stat au vorbit 
despre drumul glorios 
de luptă și victorii al 
partidului nostru. La
adunarea activului de
partid din raionul „16 
Februarie" din Capi
tală a vorbit tov. Ion
Turcu, membru al bi
roului Comitetului 
orășenesc București 
al Partidului Comu
nist Român; la liceul 
„Mihai Viteazu", raio
nul 23 August, a luat 
cuvîntul Marin Rădoi, 
secretar al Comitetu
lui orășenesc Bucu
rești al P.C.R., iar la 
uzina „23 August" a 
făcut o expunere Du
mitru Necșoiu, prim- 
secretar al Comitetu
lui raional de partid 
23 August; la adu
narea din raionul „30 
Decembrie" a vorbit 
tov. Gheorghe Iones
cu, prim-secretar al 
Comitetului raional
de partid „30 Decem
brie". La Cluj, la clu
bul atelierelor „16 Fe
bruarie", a luat cuvtn- 
tul tov. Aurel Duca,

prim-secretar al Co
mitetului regional de 
partid Cluj ; la o întîl- 
nire cu studenții gălă- 
țeni a conferențiat tov. 
Constantin Dăscăles
cu, prim-secretar al 
Comitetului regional 
de partid Galați. In 
sala Teatrului Națio
nal „Vasile Alecsan- 
dri" din Iași a vorbit 
tov. Miu Dobrescu, 
prim-secretar al Co
mitetului regional Iași 
al P.C.R.; la Pitești 
tov. Petre Duminică, 
prim-secretar al Co
mitetului regional de 
partid Argeș, a ținut 
conferința „45 de ani 
de la crearea P.C.R". 
La Baia Mare a luat 
cuvîntul tov. Iosif 
Uglar, prim-secretar 
al Comitetului regio
nal de partid Mara
mureș, iar la Tg. Mu
reș tov. Nicolae Vereș, 
prim-secretar al co
mitetului regional de 
partid.

în sala' Ateneului 
din Capitală a avut 
loc ieri o seară de 
poezie intitulată „Gin- 
duri despre partid". 
La această manifesta
re și-au dat concursul 
acad. Victor Eftimiu, 
Eugen Frunză, Demo- 
stene Botez, Emil 
Giurgiuca, Erik Maj- 
tenyi, Nina Cassian,

Darie Novăceanu, Du
mitru Corbea, Tiberiu 
Utan, Geo Dumitres
cu, George Dan, Gheor
ghe Tomozei.

Concertul de ieri- 
seară al Orchestrei 
simfonice a Radiodifu
ziunii, dirijată de Iosif 
Conta, a oferit ascultă
torilor, în primă audi
ție, partea I din Sim
fonia a IV-a de George 
Enescu și poemul vo
cal simfonic pentru 
bariton, cor și orches
tră „Sburătorul de 
larg", compus de 
Gheorghe Dumitrescu 
în cinstea aniversării 
creării P.C.R. Solist — 
Ladislau Konya.

Casa de cultură a 
raionului „N. Bălces- 
cu" din Capitală, în 
colaborare cu bibliote
ca orășenească „M. Sa- 
doveanu" a organizat 
ieri, cu concursul u- 
nor actori ai teatrelor 
bucureștene, un recital 
de versuri pe tema 
„Te slăvim, glorios 
partid". Tot ieri, la 
clubul Șantierelor na
vale din Constanța s-a 
încheiat Festivalul bri
găzilor artistice, orga
nizat de Casa regio
nală a creației popu
lare șl Consiliul regio
nal al sindicatelor Do- 
brogea, în cinstea ani
versării creării parti
dului.

a sosit la Hanoi

PLECAREA DELEGAȚIEI DE ACTIVIȘTI 
Al PARTIDULUI COMUNIST FRANCEZ

Joi dimineața a părăsit Capitala 
delegația de activiști ai Partidu
lui Comunist Francez, condusă de 
tovarășul Gaston Plissonnier, 
membru al Biroului Politic, secre
tar al C.C. al P.C.F., care, la invi
tația Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a făcut o 
vizită in țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
Mihai Dălea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, membru al 
C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. 
al P.C.R., Ștefan Andrei și Petre 
Dănică, adjuncți de șefi de sec
ție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Vizitele delegațiilor sindicale 
de peste hotare

Delegațiile sindicatelor de pes
te hotare. invitate de Consiliul 
Central al Sindicatelor, cu prile
jul zilei de 1 Mai, au vizitat în 
zilele de 4 și 5 mai Hidrocentrala 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej“ de pe 
Argeș, Combinatul de industriali
zare a lemnului din Pitești și 
Uzina „23 August" din București.

Cu acest prilej, oaspeții s-au 
interesat de activitatea sindicate
lor din unitățile vizitate, de Con
dițiile de muncă și de viață ale 
muncitorilor. în seară zilei de 
5 mai. delegațiile au vizionat un 
spectacol la Circul de Stat din 
București.

(Agerpres)

Cronica zilei
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CU PRILEJUL ANIVERSĂRII 
ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI
Lâ uzinele „Tehnofrig" din 

Cluj a avut loc o adunare fes
tivă consacrată celei de-a XXI-a 
aniversări a eliberării Cehoslova
ciei. Cu acest prilej, inginerul Zeno 
Miron, directorul uzinei, a vorbit 
despre marile succese obținute de 
poporul frate cehoslovac în opera 
de construire a socialismului. în- 
tîmpinat cu vii aplauze a luat apoi 
cuvîntul dr Cestmir Cisar, amba
sadorul Republicii Socialiste Ceho
slovacia la București.

în încheiere a fost prezentată o 
gală de filme cehoslovace.

CU PRILEJUL ZILEI 
PRESEI SOVIETICE

Cu prilejul Zilei presei sovietice, 
atașatul de presă al Ambasadei 
Uniunii Sovietice lă București, 
V. G. Pozdniakov, și coresponden
tul ziarului „Pravda", F. K. Vi- 
drașcu, au organizat joi la sediul

ambasadei o gală de filme, urmată 
de cocteil.

Au participat reprezentant! ai 
ziarelor centrale, ai Agerpres, ai 
Uniunii ziariștilor, funcționari su
periori din Ministerul Afacerilor 
Externe, corespondenți ai presei 
străine la București și membri ai 
corpului diplomatic.

PLECAREA LA PEKIN 
A UNEI DELEGAȚII 

A UNIUNII ZIARIȘTILOR 
DIN ROMANIA

Joi dimineața a plecat spre 
Pekin o delegație a Uniunii Ziariș
tilor din Republica Socialistă Ro
mânia, condusă de Nestor Ignat, 
președintele uniunii, care la invita
ția Uniunii Ziariștilor din China 
va face o vizită în această țară.

La plecare, pe aeroportul Bă
noasa au fost prezenți membri ai 
conducerii uniunii, ziariști, precum 
și membri ai Ambasadei R. P. 
Chineze la București. (Agerpres)

CUM E VREMEA
Ieri in țar# : Vremea s-a menținui 

frumoasă și călduroasă, cu cerul ma! 
mult senin. Vîntul a suflat potrivit 
prezentînd intensificări locale și tem
porare predominind din sectorul sud- 
vest. Temperatura aerului la orele 14 
înregistra valori cuprinse între 
16 grade la Salina și 29 grade la 
RimniCu sărat și București. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă și căl
duroasă, cu cerul senin. Vîntul a su
flat potrivit din sud. Temperatura 
maximă a fost de 30 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 7, 
8 și 9 mai 1966. In teri : Vreme in 
general călduroasă. Cerul va fi va
riabil. înnorări mai accentuate se 
vor produce în jumătatea de nord- 
vest a tării unde vor cădea ploi lo
cale. în rest ploi izolate. Vint slab 
pînă la potrivit. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse între 4 și 14 gra
de iar maximele între 17 și 27 grade, 
în București : Vreme în general căl
duroasă, cu cerul variabil. Vînt slab 
pînă la potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

PLENARA CONSILIULUI 
CENTRAL AL SINDICATELOR

în ziua de 5 mai a avut ioc Ple
nara Consiliului Central al Sindi
catelor, la care au participat 
membrii și membrii supleanți ai 
Consiliului Central al Sindioatelor, 
membrii Comisiei Centrale de 
Cenzori, președinți ai Consiliilor 
regionale ale sindicatelor, activiști 
cu munci de răspundere în apa
ratul C.C.S., reprezentanți ai pre
sei.

Participanții la plenară au dis
cutat și aprobat documentele ce 
vor fi supuse dezbaterii Congresu
lui Sindicatelor, care iși va desfă
șura lucrările între 16—19 mai a.c.

Plenara a hotărît în unanimitate 
să supună Congresului propunerea 
ca organizația profesională de 
masă a clasei muncitoare care

unește toate sindicatele din țara 
noastră să poarte denumirea de 
„Uniunea Generală a Sindicate
lor din România".

Plenara a dezbătut și aprobat 
proiectul de statut al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor din România 
și a hotărît să-l dea publicității în 
vederea dezbaterii lui în adunările 
activului sindical, după care va fi 
supus aprobării Congresului.

De asemenea, plenara a fost in
formată asupra stadiului pregăti
rilor pentru Congresul Sindicate
lor, precum și asupra rezultatului 
îndeplinirii angajamentelor luate 
în întrecerea socialistă, în cinstea 
celei de-a 45-a aniversări a creării 
Partidului Comunist Român.

(Agerpres)

DELEGAȚIA MARII ADUNARI NAȚIONALE 
A TIRCIEI A HRASII CAPITALA

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Turciei condusă de Ferruh 
Bozbeyli, președintele Medjllsului, 
care, la invitația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România ne-a vizitat țara, a pă
răsit joi dimineața Capitala, în- 
dreptlndu-se spre patrie.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost conduși de 
Stefan Voitec, președintele Marii 
Adunări Naționale, acad. Șiefan S. 
Nicolau și Gheorghe Necula, vice

președinți ai Marii Adunări Na
ționale, Mihai Marin, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Pas, președintele Grupului român 
al Uniunii interparlamentare, pre
ședinți ai unor J comisii perma
nente ale M.A.N., deputați, func
ționari superiori ai M.A.N. și ai 
Ministerului Afacerilor Externe.

Au fost prezenți Semsettin Arif 
Mardln. ambasadorul Turciei la 
București, și membri ai ambasa
dei. (Agerpres)

Declarațiile președintelui Medjlisului
înaintea plecării, președintele 

Medjlisului a avut o convorbire cu 
Mircea Moarcăș, redactor-șef la 
Agenția română de presă „Ager
pres", căruia i-a declarat printre 
altele :

Am fost împreună cu colegii mei 
oaspeții țării dv. timp de 11 zile la 
invitația amabilă a președintelui 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec. în toată această perioadă, 
din zori și pînă seara, am făcut 
cunoștință cu România, avînd con
tacte nemijlocite cu realitățile ro
mânești, cu conducătorii țării.

întrevederile avute cu secretarul 
general al C.C. al P.C.R.. Nicolae 
Ceaușescu, cu președintele Consi
liului de Stat, Chivu Stoica, cu 
președintele Consiliului de Miniș
tri, Ion Gheorghe Maurer, cu pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Ștefan Voitec, au confirmat unita
tea punctelor noastre de vedere cu 
privire la dezvoltarea și întărirea 
relațiilor dintre țările noastre.

De asemenea, am discutat în spi
ritul aceleiași înțelegeri depline și 
al unității de vederi, probleme pri
vind contribuția pe care cele două 
țări ale noastre pot s-o aducă la 
apărarea păcii în această parte a 
continentului european și în lume.

Au fost exprimate și acceptate 
de ambele părți puncte de vedere 
privind respectarea și promovarea 
în relațiile dintre state a princi
piilor respectului și avantajului 
reciproc, neamestecului in trebu
rile interne.

Țin să subliniez că discuțiile 
s-au desfășurat într-o atmosferă 
de sinceritate și satisfacție. Sint 
după întîlnirea avută cu dl. Nico
lae Ceaușescu și puteți citi pe fața 
mea — a adăugat interlocutorul 
— mulțumirea pe care o am în 
urma acestei întrevederi.

Președintele Medjlisului a ară
tat apoî că a invitat în Turcia o

delegație a Marii Adunări Națio
nale. în frunte cu președintele ei. 
Ștefan Voitec, invitație primită 
cu amabilitate și satisfacție.

în continuare oaspetele a decla
rat : Am fost foarte mulțumiți și 
satisfăcuți de faptul că am văzut 
la fața locului realizările de ordin 
social, economic și cultural pe care 
le-a obținut poporul român prin 
munca sa. Programul nostru a cu
prins vizitarea unor uzine și rafi
nării, a unor unități agricole și 
instituții de cultură, unde am avut 
totodată prilejul să discutăm cu 
conducătorii lor. Am constatat cu 
satisfacție că în România s-au fă
cut multe pentru fericirea oame
nilor. Am constatat, de asemenea, 
cu satisfacție, că planurile de 
viitor ale României sînt subordo
nate aceluiași scop. Ne despărțim 
de România cu multe foloase pen
tru noi. Peste tot, în timpul călă
toriei noastre, am fost întîmpinați 
cu zîmbetul pe buze, am citit în 
privirile oamenilor o prețuire față 
de noi. •

Răspunzînd unei întrebări refe
ritoare la unele probleme actuale 
ale situației internaționale, inter
locutorul a declarat: Prietenia 
dintre România și Turcia, amîn- 
două țări balcanice, reprezintă un i 
fenomen firesc. Este importantă în 
același timp și dezvoltarea pe plan 
european și mondial a unor relații 
normale între țări.

Rugat să transmită cîteva cu
vinte cititorilor din România, 
președintele Medjlisului a de
clarat : în delegația noastră par
lamentară sintem 10 persoane. 
Vă rugăm să înmulțiți aceas
tă cifră cu 3 milioane și veți 
avea numărul întreg al po
porului turc. Vă rugăm să ne per
miteți ca în numele acestor milioa- , 
ne de oameni să adresam poporu- I 
lui român calde salutări și să-i do- ■ 
rim din inimă multă fericire.

(Urmare din pag. I)

care i-au întîmpinat, s-a îndreptat 
spre piața Teatrului Municipal din 
Hanoi. Orașul era împodobit cu 
lozinci de salut în cinstea delega
ției de partid și guvernamentale 
române, a prieteniei dintre popoa
rele român și vietnamez, cu dra
pelele de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
crate Vietnam.

în piața Teatrului municipal a 
avut loc primirea oficială a dele
gației. Erau prezenți, în afara celor 
care au întîmpinat delegația la 
aeroport, membri ai Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, membri ai gu
vernului Republicii Democrate 
Vietnam, reprezentanți ai organi
zațiilor de masă, numeroși locui
tori ai orașului Hanoi. De aseme
nea, erau de față șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Hanoi și 
membri ai ambasadei române.

Orchestra militară a intonat im
nurile de stat ale Republicii Socia
liste România și Republicii Demo
crate Vietnam.

Tovarășul Emil, Bodnaraș a tre
cut în revistă compania de onoare.

La tribună a urcat Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politie 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, care, adresîndu-se oas
peților, a spus :

Dragă tovarășe Emil Bodnaraș, 
Dragi tovarăși din delegația de 

partid și guvernamentală română,
Dragi tovarăși și prieteni,
Cu mare bucurie primește astăzi 

poporul vietnamez delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de către tovarășul Emil 
Bodnaraș, care face o vizită prie
tenească în Republica Democrată 
Vietnam. în numele poporului 
vietnamez, al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam și al guver
nului Republicii Democrate Viet
nam, adresez salutările mele căl
duroase tovarășului Emil Bodnaraș 
și celorlalți tovarăși din delegație.

în momentul în care imperialiș
tii americani intensifică și lărgesc 
războiul lor de agresiune în Viet
nam, trimiterea unei delegații în 
țara noastră de către Partidul Co
munist Român constituie o vie 
ilustrare a aprobării și puternicu
lui sprijin al celor 19 milioane de 
frați români față de lupta poporu
lui nostru împotriva imperialiști
lor americani, pentru salvare na
țională.

Prezenta vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române 
va stimula întregul nostru popor 
în hotărîrea de a învinge pe agre
sorul american, pentru a apăra 
nordul Vietnamului socialist, a 
elibera sudul Vietnamului și a le 
îndrepta spre unificarea națională 
și a contribui la salvgardarea păcii 
în sud-estul asiatic și în lume.

Cu toate că Vietnamul și Ro
mânia sînt separate de zeci de mii 
de kilometri. popoarele noastre 
sînt unite printr-o veche solida
ritate frățească, care urmărește a- 
celași scop — construirea socialis
mului, și care combat același duș
man — imperialismul, în frunte 
cu imperialismul american.

Vizita în Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale ro
mâne va strînge și mai mult pro
funda prietenie, colaborarea și a- 
jutorarea reciprocă dintre cele 
două popoare ale noastre în lupta 
comună pentru pace, ' indepen
dență națională, democrație și so
cialism.

Urăm tovarășului Emil Bodna
raș și celorlalți tovarăși din dele
gație multă sănătate și mult suc

ces în vizita lor de prietenie în 
țara noastră.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Emil Bodnaraș, care a spus :

Dragă tovarășe Nguyen Duy 
Trinh,

Dragi tovarăși și prieteni,

Pășind pe pămîntul Vietnamu
lui eroic, adresez în numele Co
mitetului Central al Partidului 
Comunist Român, al Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socia
liste România și al întregului po
por român un înflăcărat salut fră
țesc Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, vi
teazului popor vietnamez. Vă 
mulțumim din inimă pentru 
invitația de a vizita Republica 
Democrată Vietnam, pentru pri
mirea deosebit de ospitalieră și 
cuvintele calde rostite aici la a- 
dresa Partidului Comunist Ro
mân, la adresa țării și poporului 
român. Ne exprimăm bucuria că 
avem prilejul să fim în mijlocul 
dv., să cunoaștem nemijlocit lupta 
plină de înălțător eroism pentru 
apărarea patriei, realizările remar
cabile obținute de harnicul și în
zestratul dv. popor în opera de 
construcție socialistă.

Delegația noastră de partid și 
guvernamentală are misiunea de 
a aduce mesajul de prietenie fră
țească și solidaritate al Partidului 
Comunist Român, al guvernului și 
al tuturor oamenilor muncii din 
România socialistă cu lupta neîn
fricată a poporului vietnamez îm
potriva agresiunii imperialismului 
american. Această luptă plină de 
dîrzenie constituie o măreață epo
pee a zilelor noastre, urmărită cu 
admirație și adîncă simpatie de 
toate țările socialiste frățești, de 
popoarele din întreaga lume. Po
porul român, partidul comunist, 
guvernul țării noastre sînt din 
toată inima alături de voi, spri
jină pe deplin lupta voastră 
dreaptă. România socialistă acor
dă și va acorda pînă la capăt în
treg ajutorul său tovărășesc încer
catului popor vietnamez care a- 
pără libertatea, suveranitatea și 
integritatea țării, dreptul de a 
dispune singur asupra destinelor 
sale.

Războiul sălbatic dus de Statele 
Unite ale Americii în Vietnamul 
de sud, bombardamentele barbare 
asupra teritoriului Republicii De
mocrate Vietnam — stat socialist, 
suveran și independent — consti
tuie o crimă împotriva poporului 
vietnamez și a umanității, o încăl
care grosolană a normelor elemen
tare ale dreptului internațional, o 
gravă amenințare la adresa păcii 
în lume. Sub masca vorbăriei des
pre pace imperialiștii americani 
intensifică intervenția militară îm
potriva compatrioților dv. din Viet
namul de sud, pășind mai departe 
pe calea escaladării războiului în 
Republica Democrată Vietnam. A-

★

HANOI 5 (Agerpres). — în 
drum spre Hanoi, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Emil Bodnaraș. a fă
cut o escală în orașul Nanning, 
capitala regiunii autonome Guansi- 
Ciuan din R. P. Chineză. La 
aeroport, delegația a fost întîmpi- 
nată de conducători ai organelor 
locale de partid și de stat.

în cinstea delegației, Comitetul 
regional al Partidului Comunist 
Chinez și Comitetul popular re
gional au oferit o masă tovără
șească.

ceasta atrage în tot mai mare mă
sură oprobriul popoarelor, al opi
niei publice mondiale.

Sîntem aici, dragi tovarăși, pen
tru a reafirma poziția Partidului 
Comunist Român, a guvernului 
Republicii Socialiste România și a 
întregului popor român de con
damnare severă a agresiunii mi
litare a Statelor Unite ale Ame
ricii. Sprijinim întru totul poziția 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam și cea a Frontului Națio
nal de Eliberare — unicul repre
zentant legitim al poporului din 
Vietnamul de sud. Trebuie să se 
pună capăt atacurilor aeriene și 
oricăror acțiuni de încălcare a su
veranității și securității Republicii 
Democrate Vietnam, să fie retrase 
trupele Statelor Unite ale Ame
ricii și ale sateliților lor din Viet
namul de sud, să se aplice preve
derile acordurilor de la Geneva '. 
Să fie respectat dreptul sacru al 
poporului vietnamez de a-și ho
tărî singur soarta, fără vreun a- 
mestec din afară, conform voinței 
și intereselor sale !

Ne exprimăm convingerea fer
mă că lupta eroică a poporului 
vietnamez pentru independență și 
suveranitate națională, pentru u- 
nitatea și integritatea teritorială 
a patriei sale va triumfa.

între Partidul Comunist Român 
și Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam, între Republica Socialis
tă România și Republica Demo
crată Vietnam s-a statornicit și se 
dezvoltă o prietenie frățească, 
trainică. Relațiile dintre partidele 
și țările noastre sînt cimentate de 
ideologia comună — învățătura 
marxist-leninistă, de scopul co
mun al popoarelor noastre — con
struirea socialismului. Sîntem în
credințați că vizita delegației 
noastre de partid și guvernamen
tale, întîlnirile pe care le vom a- 
vea cu conducătorii partidului și 
guvernului dv, cu oamenii mun
cii, vor face și mai puternică prie
tenia noastră, în interesul ambe
lor țări și popoare, al întăririi u- 
nității țărilor socialiste, a partide
lor comuniste și muncitorești, a 
tuturor forțelor antiimperialiste, 
al cauzei socialismului și păcii.

Vă urăm dragi tovarăși, succes 
deplin în lupta pe care o duceți 
împotriva agresorilor imperialiști! 
Noi realizări în opera de construi
re a socialismului, în îndeplinirea 
sarcinilor noului plan de doi ani I 
Izbînzi cît mai mari în apărarea 
și întărirea patriei voastre socia
liste !

Trăiască Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam, trăiască eroicul 
popor vietnamez ! Trăiască priete
nia frățească dintre poporul ro
mân și poporul vietnamez ! Cauza 
dreaptă a libertății și a indepen
denței poporului vietnamez va în
vinge !

Cuvîntările au fost subliniate, 
în repetate rînduri, de puternice 
aplauze.

★

Tovarășul Ciao Siao-Kuang, se
cretar al comitetului regional 
de partid, și tovarășul Emil 
Bodnaraș au toastat pentru prie
tenia dintre popoarele român și 
chinez, dintre Republica Socialis
tă România și Republica Populară 
Chineză, dintre Partidul Comunist 
Rotnân și Partidul Comunist Chi
nez.

La primire și la masă a partici
pat Phan Manh Cu, consul ge
neral al R. D. Vietnam la Nan
ning.

In spiritul prieteniei și bunei vecinătăți
Vizita delegației Medjlisului 

turc în țara noastră, prin în
treaga ei desfășurare, a purtat 
amprenta unor legături priete
nești. în Capitală și în toate loca
litățile vizitate, oaspeții au fost 
întîmpinați de populație cu căldu
ră și cordialitate.

întrevederile avute cu tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer, discuțiile 
cu președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, și cu nume
roși deputați, desfășurate intr-o 
atmosferă cordială, de înțelegere 
reciprocă, au ocazionat schimburi 
de vederi utile, rodnice în domeniul 
relațiilor dintre cele două țări și 
în probleme de interes comun.

La încheierea vizitei, conducăto
rul delegației parlamentare turce, 
dl. Ferruh Bozbeyli, releva că 
„prietenia între România și Turcia 
este un fenomen firesc". Această 
apreciere este întrutotul îndrep
tățită. Ambele țări sînt situate în 
aceeași zonă geografică și este in
teresul comun al ambelor popoare 
de a asigura în regiunea Balcanilor 
— atît de frămîntată în trecut — a- 
cel climat de pace, securitate și 
colaborare, care formează mediul 
nutritiv în care ele pot să-și rea
lizeze aspirațiile proprii spre pro
gres și prosperitate. Totodată, din 
apropierea geografică, din unele 
unghiuri complementare ale econo
miilor celor două țări decurg con

veniențe și avantaje pentru schim
burile reciproce.

A fost, de aceea, îmbucurător să 
se constate și cu prilejul discuțiilor 
dintre oamenii de stat români și 
parlamentarii turci, reprezentanți 
ai trei partide politice (partidul 
dreptății, partidul republican popu
lar și partidul națiunii), că re
lațiile dintre România și Tur
cia — țări cu dezvoltare socială 
diferită — au evoluat pozitiv și, 
ceea ce este și mai important, că 
există de ambele părți dorința ca 
ele să fie în continuare dezvoltate 
și îmbunătățite, pe temelia sigură 
a respectului și avantajului reci
proc, a neamestecului în treburile 
interne. Acest lucru este învederat 
de creșterea volumului comer
țului reciproc în ultimii ani și care, 
potrivit protocolului semnat în 
luna februarie, urmează să creas
că și mai mult în anul acesta. 
Același lucru îl arată și contactele 
tot mai frecvente dintre reprezen
tanți ai opiniei publice din cele 
două țări, vizitele reciproce ale 
unor oameni de știință și de artă, 
schimburile sportive, organizarea 
de expoziții etc. în toate aceste 
privințe există încă mari posibili
tăți de strîngere a legăturilor ; iar 
valorificarea lor continuă este me
nită să ducă la o mai bună cunoaș
tere reciprocă — premisă princi
pală pentru întărirea prieteniei 
dintre cele două popoare.

Vizita delegației parlamentare 
turce a fost ea însăși o contribuție

de seamă la cunoașterea și apro
pierea dintre cele două popoare. Ea 
a dat oaspeților posibilitatea să 
cunoască nemijlocit preocupările 
poporului român, munca lui paș
nică, constructivă, năzuința lui de 
a strînge colaborarea cu toate ță
rile, indiferent de orînduirea lor 
socială. De asemenea, oaspeții s-au 
putut convinge că poporul nostru 
privește cu multă simpatie efor
turile poporului turc de a-și valo
rifica în folosul propriu bogățiile 
naționale, înfăptuirile lui în dome
niul economiei, culturii, științei.

Totodată, în țara noastră se bu
cură de considerație acțiunile de 
politică externă ale Turciei în
dreptate spre afirmarea personali
tății proprii pe arena internaționa
lă. promovarea intereselor națio
nale, dezvoltarea relațiilor ei cu 
țări cu regimuri sociale diferite. 
După cum este știut, România so
cialistă militează neabătut pentru 
dezvoltarea relațiilor cu toate ță
rile. indiferent de orînduirea lor 
social-politică. Astfel, cele două 
țări se pot întîlni ți conlucra cu 
folos în direcția slăbirii încordării 
internaționale, a menținerii și în
tăririi păcii. Și este mai pre
sus de orice îndoială că o ase
menea evoluție răspunde interesu
lui celor două popoare ale noastre, 
cit și intereselor păcii in lume.

I. FINT1NARU
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Franța își 
controlează cerul

Ziarele franceze de 
joi dimineața publică, 
din surse americane 
și engleze (întrucît o 
confirmare oficială 
nu se produsese încă 
la Paris), știrea că 
Franța a hotărît ca, 
începind de la 1 iu
nie, să ceară avioa
nelor aparținînd for
țelor atlantice, care 
zboară pe deasupra 
teritoriului național 
sau aterizează pe a- 
cest teritoriu, au
torizația guvernului 
francez, reînnoită în 
fiecare lună. Pînă a- 
cum, după cum ex
plică ziarele, această 
autorizație se acorda, 
în chip „forfetar", 
pentru un an și se 
prelungea în mod 
automat. Potrivit ști
rii menționate, o notă 
în acest sens a fost 
remisă ambasadelor 
țărilor N.A.T.O. care 
dispun de dreptul de 
survolare a terito
riului francez: S.V.A., 
Canada, Anglia și ță
rile membre ale 
N.A.T.O. vecine cu 
Franța. Se adaugă că 
noua procedură, în 
cazul aplicării ei, va 
permite guvernului 
francez să interzică 
accesul avioanelor 
N.A.T.O. pe teritoriul 
ei național, cu un 
preaviz de 30 de zile.

Ziarele pariziene 
consideră că hotărî- 
rea Parisului cu pri
vire la survol mar
chează începutul unei 
noi etape în criza 
N.A.T.O. Comentato

rii rețin faptul că a- 
ceastă hotărîre vine 
imediat după răspun
sul guvernului vest- 
german la memoran
dumul francez din 29 
martie și după anu
mite demersuri ame
ricane (se mențio
nează, printre altele, 
însărcinarea de către 
președintele Johnson 
a unui grup de lucru, 
care să reia studie
rea problemei „im-

PARIS
părțirii răspunderilor 
nucleare în sinul 
N.A.T.O." și întreve
derea neobișnuit de 
lungă pe care pre
ședintele de Gaulle a 
avut-o marți cu se
natorul Frank Church, 
membru al Comitetu
lui pentru relații ex
terne al Senatului 
S.U.A.). ,,L’ Aurore",
care se situează, după 
cum se știe, pe pozi
ții proatlantice, este 
de părere că noile e- 
venimente „precipită 
dezangajarea Franței 
de N.A.T.O". Ziarul 
afirmă că măsura 
privind zborul avioa
nelor militare străine 
„face să planeze o 
amenințare gravă la 
adresa mobilității ae
riene a N.A.T.O. în 
zona europeană, de
oarece spațiul aerian 
francez constituie un 
culoar important pe 
axa nord-sud în con
dițiile neutralității

Elveției și Austriei". 
„Le Figaro" aprecia
ză această măsură ca 
„tinzînd să restabi
lească libera și de
plina exercitare a su
veranității franceze 
pe teritoriul națio
nal".

„Le Monde" consi
deră că nota france
ză este îndeosebi un 
răspuns prompt, deși 
indirect, dat Bonn
ului care a ridicat 
chestiunea unui nou 
aranjament în vede
rea menținerii trupe
lor franceze în R.F.G. 
dincolo de 1 iulie 
I960.

în același sens vede 
lucrurile și agenția 
France Presse. „Mă
sura privind survolul 
teritoriului are, apre
ciază un comentator 
al agenției, valoarea 
unui avertisment în 
sensul că nimeni nu 
trebuie să-și închi
puie că negocierile 
din cadrul N.A.T.O. 
pot fi tărăgănate la 
nesfîrșit, fără ca gu
vernul francez să 
reacționeze".

„L’H.umanită" este 
de părere că hotărî- 
rea cu privire la sur
vol este „o primă și 
importantă măsură 
în direcția cea bună", 
dar adaugă că „dez
angajarea nu e_decît 
începută, și tentati
vele, ca cea a Bonn
ului, de a o pune în 
discuție trebuie deju
cate cu fermitate".

Al. GHEORGHIU

Festival teatral
la Novisad

Novisadul trăiește 
sub semnul unui im
portant eveniment 
cultural. Tn orașul de 
pe Dunăre s-a des
chis cel de-al 11-lea 
festival teatral care 
poartă numele cunos
cutului dramaturg iu
goslav [ovan Steria 
Popovici. In istoria 
dezvoltării teatrului 
iugoslav de după cel 
de-al doilea război 
mondial, festivalurile 
numite „Sterino pozo- 
rie' au jucat un rol 
deosebit: ele au con
stituit și constituie 
cadrul de afirmare cf 
numeroase cadre ti
nere de actori și dra
maturgi, de regizori 
și scenografi.

Cu prilejul festiva
lului, la Novisad au 
fost inaugurate două 
expoziții: prima, inti
tulată „Teatrul în

revoluție*  (organizată 
cu ocazia împlinirii 
a 25 de ani de la iz
bucnirea răscoalei 
popoarelor iugoslave 
împotriva cotropitori
lor naziști), evocă mo
mente din istoria tea
trului iugoslav în 
timpul războiului de 
eliberare națională

BELGRAD
(1941—1945) ; a doua, 
avînd un caracter in
ternațional, prezintă 
dezvoltarea și evolu
ția în diferite țări a 
artei scenice și a 
costumelor de teatru. 
La această expoziție 
participă în afară de 
R.S.F. Iugoslavia o 
serie de țări printre 
care România, Aus

tria, Bulgaria, Ceho
slovacia, R. D. Ger
mană, Olanda, Italia, 
Japonia, Ungaria,
Norvegia, Polonia, 
Suedia, Turcia.

La festival partici
pă cele mai cunoscu
te teatre din întreaga 
țară : Teatrul națio
nal sîrb din Novisad, 
cîștigătorul festivalu
lui de anul trecut. 
Teatrul de dramă din 
Zagreb, Teatrul popu
lar sloven din Liu- 
bliana. Teatrul dra
matic pentru tineret 
și copii din Skoplie, 
Teatrul popular din 
Dubrovnik, Teatrul 
național dift Belgrad, 
Teatrul dramatic din 
Saraievo, Teatrul 
popular din Rieka și 
Teatrul experimental 
„Atelier 212" din Bel
grad.

N. PLOPEANU

„Cazul Kodak1 ‘
De cîfeve zile pe 

primele pagini ale zia
relor britanice se află, 
printre subiectele de 
senzație, așa-numiful 
caz Kodak. în ce con
stă el? Un raport de 
peste 140 de pagini, 
întocmit de Comisia 
pentru problemele mo
nopolurilor, a ajuns la 
concluzia că profituri
le firmei Kodak sînt 
„exagerate*  și „con
trare interesului pu
blic*.

Specializată în pro
ducția filmelor în cu
lori, cit și în procesul 
de developare a a- 
cestora în laboratoare
le proprii, firma ame
ricană a reușit să do
mine piața britanică 
cu o desfacere care 
atinge 3/t din to
talul vînzărilor. Or, 
potrivit legislației bri
tanice, atunci cînd o 
societate ajunge să de
țină mai mult de l/s 
din piața internă, se 
creează o „situație de 
monopol*.

Societatea Kodak este 
cunoscută în general 
pentru filmele sale în 
culori de o calitate

superioară, ceea ce 
i-a asigurat de mai 
mult timp poziții pre
ponderente în concu
rența cu alte firme ri
vale ca Ilford (engle
ză), Agfa, Gevacolor, 
Ferrania, Perutz și al
tele. Din textul rapor
tului se desprinde în-

LONDRA
cercarea de a proteja 
firma Ilford, care be
neficiază de redutabi
lul sprijin al celui mai 
mare concern englez 
„Imperial Chemical In
dustries’, față de aca- 
parantul competitor a- 
merican.

Companiei Kodak i 
se reproșează printre 
altele și politica sa de 
desfacere a filmelor: 
în prețul unui film în 
culori este inclus și 
procesul de developa
re. Aceasta taie de 
fapt cumpărătorului 
posibilitatea de a-și 
developa singur filmul 
sau la laboratoarele al
tor firme.

Pentru a combate

profiturile dispropor
ționate ale companiei 
Kodak, raportul pro
pune cîfeva soluții 
printre care reduce
rea comisionului la 
vînzare încasat de co- 
mercianții interme
diari, o reducere a 
prețurilor la filmele Ko
dak și la developarea 
lor, precum și măsuri 
în domeniul taxelor 
vamale. Economiștii — 
și chiar reprezentanții 
Kodak — își pun în
să întrebarea : dacă la 
actualele prețuri prac
ticate, filmele Kodak 
domină piața, o e- 
venfuală reducere a 
acestor prețuri nu ar 
favoriza oare o și mai 
puternică poziție com
petitivă? Dilema pare 
să prezinte serioase 
dificultăți pentru toate 
părțile aflate în con
flict. Soluția urmează 
a fi căutată cu prile
jul unei apropiate con
sultări înfre Douglas 
Jay, ministrul englez 
al comerțului, și con
ducerea firmei Kodak, 
direct interesată în a- 
ceasfă afacere.

L RODESCU

— FOSTUL PREMIER SUD-VIETNAMEZ SE PRONUN
ȚA PENTRU ÎNCETAREA BOMBARDAMENTELOR 
AMERICANE ASUPRA R. D. VIETNAM
— PIERDERILE TRUPELOR S.U.A. ȘI SAIGONEZE IN 
ULTIMA SAPTĂMINA

Vizita cancelarului R. F. G. 
la expoziția română

SAIGON 5 (Agerpres). — Confederația Sindicatelor muncitorilor 
din Vietnamul de sud (C.S.T.V.), precum și puternica Confederație viet
nameză a muncii (C.V.T.), prima ca importanță în rîndul organizațiilor 
sindicale, avînd 200 000 de membri, au declarat grevă în cursul zilei 
de joi. Se studiază, de asemenea, potrivit agenției France Presse, 
declanșarea unei greve generale în sprijinul revendicărilor de mărire 
a solarilor.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Fostul premier sud-vietnamez, 
Tran Van Huu, care locuiește la 
Paris, a făcut o vizită în S.U.A., 
unde a conferit cu personalități a- 
mericane în problema războiului 
dus de Statele Unite în Vietnam, 
într-o declarație făcută la New 
York, Tran Van Huu și-a exprimat 
părerea că singura cale care ar 
putea conduce Ia soluționarea con
flictului este încetarea bombarda
mentelor americane asupra R. D. 
Vietnam și a ostilităților din Viet
namul de sud. El a subliniat că, 
după 25 de ani de lupte neîntre
rupte, poporul vietnamez are ne
voie de pace, iar evoluția situației 
din Vietnam demonstrează că 
populația nu a putut fi convinsă 
de necesitatea intervenției ame
ricane.

Huu a declarat că încetarea os
tilităților ar putea pregăti clima

Incident 
la Strasbourg 
în Adunarea 
Consiliului Europei

PARIS 5 (Agerpres). — Miercuri 
seara au luat sfîrșit la Strasbourg 
lucrările Adunării Consiliului Eu
ropei. în cursul dezbaterilor a 
avut loc un incident între par
lamentarul american Wayne Hays, 
președintele delegației Congresului 
american — invitat la sesiunea a- 
dunării — și parlamentarii fran
cezi din gruparea U.N.R.

în intervenția sa, Wayne Hays a 
criticat în mod sever hotărîrea gu
vernului francez de a se retrage 
din organisrqele integrate ale 
N.A.T.O., ceea ce a determinat ri
posta deputaților francezi. într-un 
comentariu pe marginea acestor 
dezbateri, ziarul „La Nation", or
ganul oficial al U.N.R., scrie : „Nu 
ne mai mirăm de francofobia anu
mitor personalități americane. Ceea 
ce ne miră este lipsa de jenă de 
care fac ei dovadă adeseori pentru 
a-și exprima resentimentele lor în 
fața celor mai diverși ascultători".

FILMUL LA CANNES
PARIS 5 (Agerpres). —■ Joi sea

ră s-a deschis la Cannes cel de-al 
XX-lea Festival internațional al 
filmului, în cadrul căruia vor fi 
prezentate 38 de filme din 20 de 
țări. Cinematografia română parti
cipă cu filmul „Răscoala".

La deschidere au asistat cunos
cute vedete ale cinematografiei in
ternaționale, cineaști, regizori, pro
ducători de filme, critici cinemato
grafici.

România este reprezentată la 
Festival de o delegație de cineaști 
condusă de Mihnea Gheorghiu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stat pentru Cultură și Artă. Din 
delegație fac parte, de asemenea, 
regizorul filmului „Răscoala", Mir
cea Mureșan, precum și actorii Ion 
Besoiu și Ilinca Tomoroveanu.

ACORD S0VIETII1TALIAÎV
ÎN PRODUCȚIA
Dl AUTOTURISME

ROMA 5 (Agerpres). — Agenția 
TASS anunță că la 4 mai, la To
rino, A. Tarasov, ministrul indus
triei de automobile al U.R.S.S., și 
președintele concernului „Fiat", 
V. Valletta, au semnat un protocol 
care prevede participarea concer
nului italian „Fiat" la construirea 
în Uniunea Sovietică a unui com
plex de întreprinderi pentru pro
ducția de autoturisme. Protocolul 
prevede proiectarea și organizarea 
în comun a producției, astfel încît 
să se asigure o capacitate de circa 
2 000 automobile pe zi. Se preco
nizează producerea unui autoturism 
care să aibă la bază tipul de ma
șină „Fiat-124“ model 1966.

O dată cu protocolul a fost sem
nat un acord financiar conform că
ruia Societatea italiană de credit 
de stat „IMI“ va oferi un credit 
Băncii de Comerț Exterior a 
U.R.S.S. Pe baza acestui credit se 
va realiza programul de colaborare 
în domeniul construcțiilor de auto
mobile dintre „Fiat" și instituțiile 
sovietice corespunzătoare.

Protocolul urmează să fie apro
bat de guvernele ambelor țări.

tul unor negocieri, în cadrul că
rora Statele Unite trebuie să tra
teze cu Frontul Național de Eli
berare.

SAIGON 5 (Agerpres). — In 
cursul săptămînii care a trecut — 
relatează agenția France Presse — 
pierderile americane au fost de 70 
morți, 589 răniți și 7 dispăruți. Tru
pele de la Saigon au pierdut 227 de 
oameni, iar alți 29 sint dați dis
păruți.

Comitetul Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud din 
provincia Kontum a pus în libertate 
99 do soldați din armata regimului de 
la Saigon, capturați în cursul unei 
lupte desfășurate în apropierea lo
calității Daksut, în anul 1965. După 
cum transmite agenția de presă Elibe
rarea, soldații saigonezl și-au manifes
tat recunoștința față de F.N.E., decla- 
rînd că nu vor mal deveni „merce
nari ai ocupanților americani".

HANOVRA 5 (Agerpres). — 
Miercuri după-amiază prof. dr. 
Ludwig Erhard, cancelarul Repu
blicii Federale Germane, însoțit de 
ministrul economiei Landului Sa- 
xoniei Inferioare, Moeller, a vizi
tat expoziția Republicii Socialiste 
România la Tîrgul de la Hanovra. 
Oaspeții s-au oprit în special la 
instalația de foraj 3 Dh-200, inte- 
resîndu-se de unele caracteristici 
tehnice și de modul de funcțio
nare. La plecare, cancelarul fede
ral a declarat: „Instalația de foraj 
demonstrează o tehnică înaltă pe 
care România o are în domeniul 
industriei extracției petrolului, a

construcției utilajului petrolier. 
Felicitări constructorilor români".

în aceeași zi, expoziția română a 
fost vizitată de către dr. Berthold 
Beitz, directorul general al Con
cernului Krupp. Oaspetele s-a în
treținut cu specialiștii și tehnicie
nii români, cerîndu-le o serie de 
explicații tehnice asupra instalației 
de foraj și tractoarelor prezentate. 
Exprimîndu-și impresiile despre 
expoziția românească, dr. Berthold 
Beitz a spus : „România se afirmă 
tot mai mult ca o țară cu o indus
trie în plină dezvoltare. Expoziția 
dv. la Hanovra confirmă acest lu
cru, făcînd să crească prestigiul 
țării peste hotare".

Sesiunea Consiliului Executiv 
U. N. E. S. C. 0.

INTERVENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂN

RASIȘTII 
NU SE 
DEZMINT...

PRETORIA 5 (Agerpres). — Tri
bunalul din Pretoria, care judecă 
procesul intentat cunoscutului avo
cat Abraham Fisher, luptător pen
tru apărarea drepturilor populației 
de culoare din R.S.A., a conside
rat „întemeiate" dovezile în legă
tură cu 9 din cele 15 capete de 
acuzare formulate împotriva aces
tuia. Principala „vină" de care este 
acuzat o constituie faptul că este 
membru al Partidului Comunist 
din R.S.A., interzis de autoritățile 
rasiste.

Luînd cuvîntul la proces, Fisher 
a declarat că este ținut în stare de 
arest „în condiții cu totul in
umane".

Potrivit relatărilor agențiilor de 
presă, se așteaptă ca sentința de
finitivă în procesul lui Fisher, 
amenințat de pedeapsa capitală, să 
fie pronunțată la începutul săptă
mînii viitoare.

CANADA 
își va reorganiza 
forțele militare 
din Europa occidentală

OTTAWA 5 (Agerpres). — Un 
purtător de cuvînt al Ministerului 
Apărării al Canadei a declarat că 
a fost elaborat un plan de reorga
nizare a forțelor armate cana
diene din Europa occidentală în 
perspectiva desființării bazelor 
militare situate pe teritoriul Fran
ței. Potrivit acestui plan, două 
escadrile de aviație canadiene sta
ționate în R. F. Germană vor fi 
retrase, aici urmînd să fie trans
ferate cele două escadrile din 
Marville (Franța). Localitatea Ba- 
den-Sollingen va înlocui Marville 
ca centru de aprovizionare pentru 
contingentele canadiene din R.F. 
Germană, Gaza, Cipru și Cașmir, 
iar personalul de la cartierul ge
neral al forțelor canadiene din 
Metz va fi redus și transferat în 
Germania occidentală.

PARIS 5. — Corespondentul
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : între 3 și 5 mai au continuat 
la Paris lucrările Consiliului Exe
cutiv U.N.E.S.C.O., în cele două 
comisii permanente : Comisia pro
gramului și Comisia administrati
vă și financiară.

Reprezentantul Republicii Socia
liste România, acad. Athanase 
Jojă, a protestat împotriva invi
tării delegației ciankaișiste la a- 
ceastă conferință, reafirmînd pozi
ția guvernului român potrivit că
reia guvernul ciankaișist nu re
prezintă poporul chinez, al cărui 
singur reprezentant legal este gu
vernul Republicii Populare Chi
neze. Reprezentanții Uniunii So
vietice și R. P. Ungare în Consi
liul Executiv s-au pronunțat și ei

împotriva invitării delegației cian
kaișiste.

Totodată, acad. A. Joja a protes
tat împotriva faptului că state 
nemembre ale U.N.E.S.C.O., ca de 
pildă Republica Democrată Ger
mană nu au fost invitate la această 
conferință.

Comisia programului a examinat, 
de asemenea, o propunere de 
acord între U.N.E.S.C.O. și Or
ganizația Statelor Americii cen
trale (O.D.E.C.A.). Reprezentantul 
român, cît și reprezentanții Uniu
nii Sovietice și Ungariei au votat 
împotriva acestui proiect de acord. 
Intervenind în discuții, acad. A. 
Joja a explicat că România este 
împotriva oricărui acord care ar 
lega U.N.E.S.C.O. de o organizație 
regională cu caracter politic și mi
litar.

BARCELONA

Studenții spanioli cer
redeschiderea

MADRID 5 (Agerpres). — Dele
gații Sindicatului universitar de
mocratic din Barcelona au cerut 
redeschiderea universității și demi
sia rectorului, precum și convoca-

universității
rea unei adunări a reprezentanți
lor instituțiilor de învățămînt su
perior din Catalonia. S-a aflat că 
studenții Institutului de chimie 
din Sarria s-au solidarizat cu co
legii lor din Barcelona, refuzînd să

Pe străzile Londrei. Demonstrație organizată de docherii englezi pentru 
îmbunătățirea condițiilor lor de muncă

se prezinte la cursuri. în același 
timp, tribunalul universitar a con
damnat 39 de studenți la schimba
rea districtului universitar, ei fiind 
obligați să-și urmeze studiile la 
școlile superioare din Bilbao sau 
Malaga.

DECLIN LA BURSA 
DIN NEW YORK

NEW YORK 5 (Agerpres).— La bursa 
din New York, indicele Dow Jones al 
valorilor industriale negociate miercuri 
a scăzut cu 12,59 de puncte, stabilind 
astfel un declin net, arată agenția 
Associated Press. Cursurile au scăzut 
sub nivelul cel mal redus atins la 15 
martie anul curent. Cauza acestei scă
deri, menționează agenția, o constituie 
aprecierea făcută de președintele John
son în consiliul de experti ai Casei Albe 
privind dificultățile prin care trece în 
prezent economia Statelor Unite șl, în 
special, afirmația sa că profiturile între
prinderilor industriale au atins un nivel 
excesiv.

Aniversarea 

răscoalei 

din Praga
PRAGA 5 (Agerpres). — La 5 

mai s-au împlinit 21 de ani de I 
răscoala din Praga împotriva ocu
pației fasciste. Cu prilejul aniver
sării, la monumentele și plăcile co
memorative care cinstesc memoria 
patrioților căzuți în timpul răscoa
lei au fost depuse coroane de flori, 
iar pionierii au făcut gardă de o- 
noare. La ora 12, în capitala R. S. 
Cehoslovace au răsunat timp de 
două minute sirenele, iar seara, la 
locurile unde s-au desfășurat lup
tele, au avut loc mitinguri ale oa
menilor muncii.

ADDIS ABEBA

Festivități 
de ziua 
eliberării

ADDIS ABEBA 5 (Agerpres). — 
La 5 mai, poporul din Etiopia a 
sărbătorit a 25-a aniversare a eli
berării țării de sub ocupația trupe
lor fasciste ale lui Mussolini. In 
întreaga țară timp de trei zile vor 
avea loc festivități consacrate aces
tui eveniment. Etiopia a fost prima 
victimă a agresiunii fasciste. La 5 
mai 1936, 350 000 de soldați și ofi
țeri din armata lui Mussolini au 
reușit să ocupe Addis Abeba, capi
tala Etiopiei, dar nu au putut sub
juga întreaga țară. Poporul etio
pian s-a ridicat la luptă împotriva 
ocupanților, reușind ca la 5 mai 
1941 să elibereze țara în întregime. 
Lupta poporului etiopian împotri
va agresiunii fasciste a fost spriji
nită de opinia publică mondială.

In cadrul festivităților organizate 
cu prilejul aniversării eliberării 
Etiopiei, la Addis Abeba a avut loc 
o paradă militară la care au parti
cipat garda națională, unități ale 
armatei și subunități ale poliției. 
Pe stadioane au avut loc întreceri 
sportive, pe estrade și în sălile de 
spectacole și-au dat concursul co
lective artistice de dansuri și cîn- 
tece populare.
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M PEKIN. Președintele R. P. Chineze, Liu 
“ Șao-ți, a primit pe membrii delegației Fede
rației sindicatelor pentru eliberarea Vietnamu
lui de sud, condusă de Tran Hoai Nam, mem
bru al Comitetului permanent, și pe membrii 
delegației Federației sindicatelor din Vietnam, 
condusă de Toang Mau, președintele Federa
ției sindicatelor din Hai Phong, care se află 
în vizită în China, și a avut cu ei o discuție 
cordială și prietenească.

HB LA PAZ. Mai multe partide și grupări po- 
™ litice din Bolivia au solicitat juntei militare 
de guvernămînt, amînarea datei alegerilor ge
nerale proiectate pentru ziua de 3 iulie. Cere
rea a fost motivată prin aceea că partidele res
pective nu au izbutit încă să-și desemneze can
didați.

■I MOSCOVA. Alexeî Kosîghin, președintele 
™ Consiliului de Miniștri al U.R.S S., l-a pri
mit la 5 mai pe Roy Mason, ministrul de stat 
al Marii Britanii pentru navigație, cu care a 
avut o convorbire. Roy Mason se află la Mos
cova în vederea încheierii unui tratat cu pri
vire Ia creșterea volumului transporturilor ma
ritime între cele două țări.

B| BUDAPESTA. Gyula Raliat, președintele 
“ Consiliului de Miniștri al R. P. Ungare, a 
primit joi delegația militară iugoslavă condusă 
de generalul de armată lvan Goșniak, care se 
află în vizită în R. P. Ungară.

M LAGOS. înaltul comisar al Ghanel în Ni- 
“ geria a declarat că după lovitura de stat 
militară, care a înlăturat pe președintele 
Nkrumah, 540 de persoane — conducători ai

Partidului Convenției populare, al sindicatelor, 
diplomați — sînt consemnate la domiciliu.

n WASHINGTON. Ambasada Republicii So- 
” cialiste România la Washington a predat 
recent Universității din Boston din partea Insti
tutului Român pentru Relațiile Culturale cu 
Străinătatea o colecție de obiecte de artizanat 
și artă aplicată. Cu acest prilej au fost prezen
tate filmele „Ochii orașului meu" și „Suită bă
nățeană".

M WASHINGTON. Comisia pentru energia 
™ atomică a Statelor Unite a auuntat că la 
4 și 5 mai au fost efectuate la poligonul pentru 
experiențe nucleare din statul Nevada noi ex
periențe atomice subterane.

■| SOFIA. Referindu-se la relațiile dintre R.P. 
“ Bulgaria și țările scandinave, agenția B.T.A. 
transmite că în ultimii cinci ani schimburile 
de mărfuri ale Bulgariei cu aceste țări au spo
rit de la 1 637 000 dolari, la 20 876 000 dolari.

n PHENIAN. In capitala R P. D. Coreene a 
” avut loc un miting cu prilejul celei de-a 
30-a aniversări a înființării Asociației pentru 
restaurarea patriei — organizație revoluționară 
înființată de comuniștii coreeni pentru lupta 
împotriva cotropitorilor japonezi.

M LONDRA, ta alegerile municipale din Sco- 
™ ția care au avut loc săptămîna aceasta, la
buriștii au înregistrat pierderi considerabile. Ei 
nu mai dețin majoritatea în două municipali
tăți și au pierdut, de asemenea, 27 de locuri în 
diverse consilii municipale din Scoția.

M MOSCOVA. Mihai Marinescu, ministrul in- 
" dustriei construcțiilor de mașini, șeful dele
gației guvernamentale a Republicii Socialiste 
România, care a participat la deschiderea Ex
poziției economice a tării noastre la Moscova, 
a avut joi o întrevedere cu A. K. Antonov, mi
nistrul industriei electrotehnice, cu care a avut 
o convorbire cordială în probleme care inte
resează ambele părți.

M BELGRAD. In cadrul festivităților legate de 
” aniversarea a 25 de ani de la izbucnirea 
răscoalei popoarelor iugoslave împotriva cotro
pitorilor hitleriști, joi, la Muzeul armatei iugo
slave de la Kalemegdan, s-a deschis o expoziție 
de artă plastică cuprinzînd cele mai cunoscute 
tablouri executate în timpul războiului de eli
berare națională.

m PHENIAN. Guvernul R.P.D. Coreene și C.C. 
™ al F.N.E. din Vietnamul de sud au căzut de 
acord asupra deschiderii unei misiuni perma
nente a Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud în R.P.D. Coreeană.

n MOSCOVA. Joi s-a deschis Consfătuirea 
unională pentru problemele dezvoltării in

dustriei combustibilului și energeticii a U.R.S.S. 
Alexei Pavlenko, membru al Comitetului de 
Stat al Planificării al U.R.S.S., a declarat că, în 
ceea ce privește producția de energie electrică 
și combustibil pe cap de locuitor, U.R.S.S. a în
trecut Anglia, Franța și R.F.G. și este depășită 
numai de S.U.A.
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