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cim eforturile pentru îndeplinirea 
sarcinilor ce ne revin din mărețul 
program elaborat de Congresul al 
IX-lea și Conferința Națională 
partidului".
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consultativ, de 

democratic da pă- 
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î Ieri a fost publicat comunicatul 
ședinței plenare extraordinare a 
C.C. al P.C.R. din 1 martie, care 
a examinat informarea în legătură 
cu activitatea delegației române și 
cu modul în care s-au desfășurat 
pînă în prezent lucrările întîlnirii 
consultative de la Budapesta. Este 
în practica permanentă a partidu
lui nostru, caracteristic spiritului 
democratic al întregii sale activități, 
ca probleme de asemenea impor
tanță să fie examinate și dezbătute 
de organele sale conducătoare, de 
Comitetul Central — singurele în
dreptățite în perioada dintre con
grese să hotărască asupra proble
melor fundamentale ale politicii 
interne și internaționale a partidu
lui. întregul partid, poporul nostru 
își exprimă deplina și profunda 
aprobare față de hotărîrea adop
tată de plenara C.C. al partidului, 
hotărîre în care-și găsesc expresie 
linia principială a partidului nos
tru în problema relațiilor dintre 
partidele comuniste și muncitorești 
Și a unității lor, poziția sa consec
ventă de a depune toate eforturile, 
a face tot ce depinde de el pentru 
a contribui la îmbunătățirea aces
tor relații.

Se știe că plenara C.C. al P.C.R. 
din 14 februarie a. c. a hotărît ca 
o delegație a partidului să parti
cipe la întîlnirea consultativă de

/ ;e contribuția activă la întări- 
’’ unității și coeziunii «mișcării 

muniste, de a acționa, împreu
nă cu celelalte partide participan
te, în vederea pregătirii unei con
sfătuiri internaționale menite să 
reprezinte un aport real la nor
malizarea relațiilor dintre partide
le comuniste șl muncitorești, la 
restabilirea unității lor.

Această poziție principială a 
fost reafirmată, încă cu o săptă- 
mînă înainte de deschiderea lu
crărilor întîlnirii consultative, de 
secretarul general al C.C. al parti- 

» • dului nostru, tovarășul Nicolae
Ceaușescu, care în cuvîntarea 
rostită la 18 februarie la Ploiești, 
a subliniat că „Partidul Comunist 
Român a hotărît să participe la 
consfătuirea consultativă de Ia Bu
dapesta cu dorința de a contribui, 

ipreună cu alte partide, Ia găsi- 
î A' celor mai bune căi pentru 
nbrmalizarea relațiilor între parti
de, pentru pregătirea în spirijtul 
cel mai democratic a unei consfă
tuiri mondiale care să ducă la în
tărirea unității mișcării comuniste 
și muncitorești. Aceasta se poate 
realiza numai pornind de la prin
cipiile marxist-leniniste ale egali
tății depline între partide, ale res
pectului independenței fiecărui 
partid, ale neamestecului în tre
burile interne,, ale respectului re
ciproc, ale dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora linia politică co
respunzător condițiilor din țara 
unde își desfășoară activitatea".

în acest spirit a venit la Buda
pesta și și-a desfășurat activitatea 
delegația P.C.R.

încă Înainte de începerea dezba
terilor, ea a adresat ■ delegațiilor 
participante un apel tovărășesc de 
a se abține să critice, să pună în 
discuție sau să judece, sub orice 
formă, activitatea politică internă 
sau externă a vreunui partid fră
țesc, prezent sau nu la lucrări. Fă- 
cînd acest apel, delegația partidu
lui nostru a pornit de la premisa

3udapesta, în scopul de a-și a-

principială că nici un fel de întîl- 
nire internațională, nici un partid 
nu au dreptul și nu sînt în măsură 
să pună în discuție linia politică, 
internă și internațională, să critice, 
să condamne, să eticheteze sau să 
blameze partide frățești.

în documentele unor partide co
muniste, în declarații publice fă
cute înainte de întîlnirea consul
tativă, ca și în contacte pe care 
le-a avut conducerea partidului 
nostru cu reprezentanți a nume
roase partide frățești, s-a ajuns la 
înțelegerea că acesta va fi spiritul 
întîlnirii, ca o 
sabilă pentru 
treze caracterul 
schimb liber și 
reri cu privire 
consfătuiri internaționale a parti
delor comuniste.

Cu toate acestea, încă de la în
ceput au fost încălcate înțelege
rile anterioare, asigurările date că 
la întîlnirea de la Budapesta va 
avea loc un schimb democratic de 
păreri, că nu va fi atacat, con
damnat sau judecat un partid fră
țesc. Chiar unele din primele luări 
de cuvînt au cuprins critici și 
atacuri la adresa unor partide co
muniste. Luîndu-se tot mai pronun
țat acest curs, s-a ajuns apoi la 
atacurile din partea delegației 
Partidului Comunist din Siria la 
adresa partidului nostru și a pozi
ției sale privind consfătuirea in
ternațională a partidelor comu
niste și muncitorești.

în aceste condiții, partidul nostru 
a depus eforturile cele mai stărui
toare pentru a. se asigura desfășu
rarea, într-un spirit tovărășesc, de
mocratic, a lucrărilor și a face po
sibilă participarea în continuare a 
delegației române la întîlnirea 
consultativă. în acest scop, Comi
tetul Executiv a considerat nece
sar să adreseze de îndată conduce
rilor unor partide reprezentate la 
întîlnire un apel pentru ca în si
tuația gravă care s-a creat, să se 
ajungă la o soluție care să asi
gure continuarea lucrărilor într-un 
spirit tovărășesc, constructiv. în a- 
celași sens a acționat la Budapes
ta delegația P.C.R., conform man
datului dat de Comitetul Executiv. 
Dar cu toate aceste multiple și 
stăruitoare eforturi și deși o 
serie de delegații s-au desolidarizat 
de atacurile împotriva P.C.R. și au 
considerat justificate intervențiile 
partidului nostru pentru a se re
nunța la atacarea și blamarea par
tidelor în cursul întîlnirii și a se 
asigura desfășurarea ei normală, 
întîlnirea nu a luat poziție de 
dezaprobare a acestor atacuri și nu 
și-a însușit apelul ca în cadrul în
tîlnirii să nu se atace vreun partid 
frățesc.

După cum se arată în Hotărîrea 
Comitetului Central al partidului, 
plenara C.C. din 1 martie a.c. a a- 
probat poziția și acțiunile între
prinse de Comitetul Executiv al 
Comitetului Central, precum și ac
tivitatea desfășurată de delegația 
Partidului Comunist Român la în
tîlnirea de la Budapesta, inclusiv 
părăsirea de către aceasta a întîl
nirii. Constatînd că la întîlnirea 
consultativă de la Budapesta nu 
s-au creat condiții pentru o dezba
tere democratică a punctelor de 
vedere ale partidelor în legătură cu 
pregătirea unei consfătuiri interna-

sec-
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Telegramă
Maiestății Sale HASSAN II

Regele Marocului
RABAT

Cu ocazia celei de-a VH-a aniversări a urcării pe tron, — ziua na
țională a Regatului Maroc — transmit Maiestății Voastre călduroase fe
licitări și urări de fericire personală. Urez, de asemenea, bunăstare și 
progres poporului marocan prieten.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

1 1

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, vor face o vizită 
oficială în Finlanda, între 31 mar-

tie și 5 aprilie 1968. la invitația gu
vernului finlandez, transmisă cu 
prilejul vizitei în țara noastră 
ministrului afacerilor externe 
Finlandei, Ahti Karjalainen.

a 
al

Peste 5 000 de muncitori, ingi
neri și tehnicieni s-au întrunit în 
cursul dimineții de ieri în una din 
marile hale ale uzinei. în cadrul a- 
dunării au luat cuvîntul numeroși 
participant, care în cuvinte lim
pezi și hotărâte au exprimat pozi
ția lor și a tovarășilor lor de mun
că față de Hotărîrea C.C. al P.C.R. 
din 1 martie, față de activitatea 
delegației române la întîlnirea 
sultativă de la Budapesta.

Spicuim din cuvîntul cîtorva 
bitori:

Ing. PETRE ACHIM, șeful
ției metalurgice, a spus, printre al
tele :

„Cunosc străduințele partidului 
nostru pentru înflorirea continuă 
a României socialiste, eforturile 
sale pentru întărirea coeziunii miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale, a tuturor forțelor pă
cii și progresului. Consider pe de-a 
întregul justă și îndreptățită Hotă
rîrea C.C. al P.C.R. de a nu mai 
participa în continuare la lucrările 
întîlnirii consultative de la Bu
dapesta. Această hotărîre este în 
deplină concordanță cu principiile 
sănătoase care călăuzesc politica 
internațională a partidului nostru 
— și ne este clar că o altă poziție 
în împrejurările 
nirea consultativă nu era posibilă. 
A fost o atitudine 
cipială pe care o 
tregime, odată cu adeziunea noastră 
la poziția exprimată în hotărîrea 
C.C. al P.C.R. că partidul nu-și va 
precupeți eforturile și va milita în 
continuare pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate partidele frățești, 
pentru normalizarea relațiilor din 
mișcarea comunistă și muncitoreas
că, pentru întărirea unității ei, a 
solidarității tuturor forțelor pro
gresiste din lume, pentru ca lupta 
popoarelor împotriva imperialis
mului să fie încununată de succes".

Muncitoarea ELENA GEOR
GESCU, a spus printre altele :

„Mă declar întru totul de acord 
cu Hotărîrea C.C. al P.C.R. Prin
cipiile pe care partidul nos
tru le susține sînt întru to
tul corespunzătoare intereselor fun
damentale ale mișcării comuniste 
și muncitorești, întăririi unității și 
capacității lor de acțiune. Tocmai 
de aceea nu se poate admite sub 
nici un motiv amestecul unor parti
de în treburile altora, criticarea 
politicii unui partid sau altul la 
consfătuiri internaționale".

în telegrama adresată de co
lectivul uzinei Comitetului Cen
tral al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se spune printre altele : 

„Aprobăm în întregime modul 
consecvent în care partidul nostru 
militează pentru normalizarea re
lațiilor din mișcarea comunistă și 
muncitorească, pentru întărirea 
unității, coeziunii și a. solidari
tății tuturor forțelor progresiste din 
lume. Sîntem convinși că unitatea 
și forța mișcării comuniste și mun
citorești internaționale este condi- . 
ționată de stricta respectare a nor
melor de relații dintre partidele 
comuniste, pornindu-se de la înțe
legerea și recunoașterea faptului 
că unitatea și solidaritatea inter
națională a mișcării comuniste se 
pot clădi numai pe temelia indepen
denței și egalității tuturor partide
lor. Asigurăm conducerea partidu
lui că sîntem ferm deciși să ne înze-

create la întîl-

consecvent prin- 
aprobăm în în-

Aceeași însuflețită adunare care 
a reunit peste 3 000 de participanți.

Printre primii vorbitori a luat 
cuvîntul tovarășul TUDOR MOISE, 
maistru la turnătoria de oțel care 
a spus :

„în Hotărîrea Comitetului Cen
tral al P.C.R., eu, ca și toți tovarășii 

’mei. am văzut oglindite propriile 
noastre gînduri 'și propria noastră 
voință. Am urmărit cu atenție ac
tivitatea delegației noastre la întîl
nirea consultativă de la Budapesta. 
Sînt profund impresionat de pozi
ția principială și constructivă vă
dită de partidul nostru, pentru a 
contribui la bunul mers al lucră
rilor, la cauza întăririi unității în
tre toate partidele frățești, la pro
movarea unor norme principiale, 
tovărășești între partide în intere
sul luptei antiimperialiste, cauzei 
forțelor progresului și socialismu
lui".

ALEXANDRU RADU, muncitor 
ajustor la secția aparataj:

„Potrivit mandatului primit din 
partea partidului, delegația noastră 
a înfățișat cu claritate poziția 
P.C.R., care este poziția întregului 
nostru popoi(, a întregii țări. Este 
justă și se bucură de întreaga noas
tră aprobare politica Partidului Co
munist Român care militează pen
tru promovarea unui climat cu a- 
devărat democratic în mișcarea co
munistă, de înțelegere și colaborare 
tovărășească între partidele fră
țești".

în unanimitate participanții la a- 
dunare au adoptat o telegramă în 
care au transmis Comitetului Cen
tral, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
deplinul lor acord cu documentele 
plenarei din 1 martie.

în universități
Aula mare a Universității bucu- 

reștene. Peste 6 mie de partici
panți — cadre didactice și studenți 
— și-au manifestat adeziunea lor 
deplină la Hotărîrea C.C. al 
P.C.R., la întreaga activitate in
ternațională a partidului nos
tru. „însuflețită de spiritul înalt 
al unei .adevărate democrații — a 
spus acad. NICOLAE TEODORES- 
CU, decanul Facultății de matema- 
tică-mecanică — întreaga politică 
a partidului nostru se bazează pe 
adeziunea largă și sinceră a po
porului, a cărui voință o exprimă. 
Adunarea noastră de astăzi se în
scrie pe linia acestei politici popu
lare. Este întru totul întemeiată 
hotărîrea partidului de a nu con
tinua să participe la lucrările întîl
nirii consultative de la Budapesta, 
în condițiile criticilor și atacurilor 
la adresa unor partide comuniste 
și muncitorești, a partidului nos
tru".

„Socotim deosebit de importantă 
reafirmarea hotărîrij P.C.R. de a 
milita în continuare pentru dezvol
tarea relațiilor cu toate partidele 
frățești și întărirea unității miș-' 
cării comuniste, ca o afirmare 
hotărîtă a politicii internaționalis-

te a partidului nostru — a spus 
prof. dr. docent ION CHIȚIMIA. 
Principiul pe care partidul nostru 

a îl promovează, de a nu se critica, 
blama sau condamna partide co
muniste și muncitorești în întîl- 
niri internaționale este un princi
piu care corespunde intereselor 
normalizării relațiilor dintre parti
de, cooperării și unității, reducerii 
încordării. Aceasta este o proble
mă principială importantă — și 
considerăm just că partidul nostru 
a promovat și promovează o ase
menea politică".

EMILIAN STANCU, student la 
Facultatea de drept, a spus : „Ur
mărind cu cel mai viu interes po
litica externă a partidului nostru, 
tineretul studios este profund ata
șat cauzei socialismului, întări
rii unității mișcării comuniste, so
lidarității cu toate popoarele care 
luptă pentru pace și progres so
cial".

în telegrama adresată C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, se exprimă acordul de
plin al participanților la adunare 
față de poziția partidului nostru la 
întîlnirea consultativă de la Buda
pesta, față de politica justă a P.C.R.

★
O însuflețită manifestare de ade

ziune față de Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. a avut loc și la Institutul 
Politehnic „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" din Capitală.

Luînd cuvîntul, prof. ing. CON
STANTIN DINCULESCU, membru 
corespondent al Academiei, rectorul 
institutului, a spus printre altele: 
„Este bine cunoscută activitatea 
dusă de Partidul Comunist Român 
în scopul normalizării relațiilor și 
dezvoltării prieteniei și colaborării 
între partidele comuniste și munci
torești. în acest sens trebuie privite 
și eforturile întreprinse în ultima 
vreme de partidul nostru pentru a 
se asigura un cadru adecvat desfă
șurării normale a întîlnirii consul
tative de la Budapesta. Poziția C.C., 
exprimată în Hotărîrea plenarei 
din 1 martie, este pentru noi clară, 
pe deplin convingătoare, și sub
scriem la ea cu toată hotărîrea".

Studentul TRAIAN, AURITE a 
spus printre altele : „Cunoaștem 
toate inițiativele partidului nos
tru, al căror caracter interna
ționalist și scop nobil sînt 
pentru noi evidente. Folosesc acest 
prilej ca, în numele tuturor cole
gilor mei, să îmi exprim satisfacția 
și adeziunea față de poziția fermă, 
principială, justă, adoptată de Co
mitetul Central al P.C.R.".

La adunarea de la CENTRUL 
UNIVERSITAR CLUJ, la care au 
luat parte peste 1 000 cadre di
dactice și studenți, prof. dr. do
cent NICOLAE LASCU, prorector 
al Universității „Babeș-Bolyai", a 
spus, printre altele : (iCadrele di
dactice, studenții universității noas- ■ 
tre cunosc bine vasta activitate 
constructivă desfășurată de P.C.R., 
politica sa internațională. Am ur
mărit cu atenție activitatea dele
gației noastre la întîlnirea consul
tativă de la Budapesta și conside
răm întru totul justă hotărîrea Co
mitetului Central al P.C.R. Faptul că 
Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. analizînd situația creată s-a 
adresat conducerilor unor par
tide comuniste și muncitorești 
participante- la întîlnire arată 
tocmai eforturile partidului nos
tru pentru a se crea condiții 
potrivite desfășurării corespunză
toare a întîlnirii, schimbului liber 
și democratic de păreri — cerință e- 
lementară a unor relații normale în-

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala, plecînd la Sofia, delegația 
de partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România, condu
să de tovarășul Chivu Stoica, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent,- secretar al 
C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. 
al P.C.B., va participa la festivită
țile prilejuite de cea de-a 90-a ani
versare a eliberării Bulgariei de 
sub jugul otoman.

Din delegație fac parte tovarășii 
general-colonel Ion Ioniță, membru 
al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor

In cursul aceleiași dimineți, de
legația de partid și guvernamen
tală a Republicii Socialiste Româ
nia a sosit la Sofia.

Pe aeroportul din capitala Bul
gariei, delegația a fost întîmpinată 
de Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic și secretar al C.C. al 
P.C.B., Peko Fakov, membru su
pleant al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.B., general-colonel Zahari Za-

armate, Marin Drăgan, prim-secre
tar al Comitetului județean Teleor
man al P.C.R., președintele Comi
tetului executiv al Consiliului 
popular provizoriu al județului 
Teleorman, Nicolae Blejan, amba
sadorul României în Bulgaria.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășii Ilie Verdeț, Mihai Gere, 
membri ai C.C. al P.C.R. și ai gu
vernului.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și membrii ambasadei.

hariev, locțiitor al ministrului apă
rării populare, de activiști de par
tid și de stat și de reprezentanți ai 
vieții obștești.

Au fost prezenți membri ai am
basadei României la Sofia.

Tinere fete, îmbrăcate 1 în pito
rești costume naționale, au oferit 
membrilor delegației române bu
chete de flori. (Agerpres)

tovarășii Todor Jivkov și Gheorghi Traikov
Sîmbătă dimineața, delegația de 

partid și guvernamentală a Repu
blicii Socialiste România, condusă 
de tovarășul Chivu Stoica, a făcut 
o vizită tovarășului Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P. C. Bul
gar, președintele Consiliului de Mi-

niștri. După aceea, membrii de
legației au avut o întrevedere cu 
Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare.

Cu prilejul acestor întrevederi 
au avut loc convorbiri cordiale, 
tovărășești.

Efigii reșițene
Am suit pasarela pînă 

aici împins de un zvon 
auzit în oraș : secția 
furnale a Combinatului 
Siderurgic-Reșita a în
registrat recent un nou 
record.

— Așa este. In ziua 
de 17 februarie ambele 
furnale au produs 2 291 
tone de fontă, depășind 
recordul stabilit anul 
trecut: 2 253 tone.

Tonul cu care mi se 
spun aceste cuvinte nu 
e însă prea entuziast. 
Inginerul Ilie Itu, ad
junctul secției furnale, 
se plimbă îngîndurat 
prin fata tabloului de 
comandă:

— Nu merge, nu vrea 
să meargă, fir-ar să 
fie...

— Bine, dar recor
dul ?

— Ca să fim sinceri, 
recordul l-a scos mai 
ales furnalul 2, care 
merge strașnic. Ăsta, în 
schimb...

Mi se pare curios :

reportaj 
de Paul 

DIACONESCU

(Continuare în pag. a V-a)

La uzinele „Grivija Roșie" din Capitală Foto : M. Andreescu
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recordul e record, pla
nul primelor două de
cade ale lui februarie 
e depășit. Atunci, de ce 
atîta rezervă ?

— E adevărat, în pri
vința planului nu avem 
griji. Dar dacă și „1“ 
ar merge la fel ca „2", 
asta s-ar solda zilnic cu 
sute de tone în plus.

Cele două furnale au 
fost construite după a- 
celași proiect, seamănă 
ca două picături de apă, 
și totuși, ca în cazul 
atîtor gemeni, „perso
nalitatea" lor e foarte 
distinctă ; nu, aceste u- 
riașe instrumente nu se 
pot compara cu două 
viori care pot cînta la 
unison. Ei apoi, furna
lul 1 a fost reparat în 
urmă cu citeva luni și 
se pare că nu și-a în
cheiat încă rodajul, iar 
recent, de cînd s-a 
schimbat tipul de cocs 
folosit la amestec, nu 
se prea „acomodează", 
întocmai ca un om cu 
metabolismul dereglat.

Oare ce se întîmplă 
în acest moment în tru
pul masiv al furnalu
lui ?

De la albul incandes

cent din creuzet, unde 
la temperatura de 1 800- 
2 000 de grade toate e- 
lementele fuzionează 
creînd fonta, și pînă 
sus, la gura furnalului, 
se desfășoară o fasci
nantă paletă de culori. 
Pare curios dar, în afa
ră de creuzet, în care 
privim prin lentile de 
cobalt la flăcările și va
lurile de metal, restul 
furnalului rămîne as
cuns și misterios, a- 
proape la fel de miste
rios ca și fenomenele 
magmei din adîncurile 
Terrei. In ciuda tablou
lui de comandă unde 
zeci de aparate indică 
temperaturi, presiuni, 
unde penife înregistrea
ză pe hîrtie milimetri
că zig-zagul tuturor 
simptomelor tehnice, 
iar izotopi radioactivi 
arată starea zidăriei re
fractare, ei bine, în ciu
da acestor „ochi" care 
privesc în interiorul 
furnalului, se întîmplă 
uneori ca oamenii, toc
mai oamenii să nu poa
tă înțelege exact ce se 
petrece „acolo".

Si atunci, șefii, ingi
nerii, maiștrii ieșiți din 
schimb sînt chemați 
peste noapte de acasă, 
de pe stadion, de la 
teatru, de la „El Fugi
tivo", de unde se gă
sesc, și'sala tabloului de 
comandă devine puntea 

transatlantic ase- 
de 
un
ce

unui 
diat

La 
după 
morman 
n'eri, de 
dei, cineva 
„Ei, ce facem, 
lor ?“ 
sește o soluție. Oame
nii se împart în două 
tabere pînă cînd argu-

valuri, 
moment dat, 
s-a adunat un 
de presupu- 

sugestii, de i- 
întreabă: 

frați- 
$i altcineva gă-

(Continuare 
în pag. a Mi-a)
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FAPTUL Alternanta
DIVERS
La kilome
trul 83

MUNCA
ODIHNA

V

Ieri la orele 10,25 la trecerea 
trenului de persoane 8 003 
(București — Constanța) prin 
dreptul kilometrului 83 (între 
stațiile Dormărunt și Dîlga) ce
feristul Nae Anton, șef de e- 
chipă la districtul 4 Lehliu, a- 
flat în ultimul vagon al garni
turii, a distins un zgomot sus
pect venit de pe terasament. în 
gara Dîlga a coborît și s-a îna
poiat la locul bănuit a pricină. 
Intr-adevăr, la acel kilometru 
una din șine era ruptă. Circula
ția imposibilă. Următorul tren 
ar fi însemnat o catastrofă. Sem
nalate de urgență, organele 
C.F.R. au remediat — tot ur
gent — linia. După o oră și ju
mătate s-a reluat circulația. Spe
cialiștii au apreciat că avaria se 
datorează schimbării brusce a 
temperaturii. Conștiința unor oa
meni ca Nae Anton este în 
schimb la aceeași temperatură I

Descindere
Deunăzi, /lucrători ai miliției 

economice din Inspectoratul mi
liției municipiului București au 
făcut un control la unitatea 302 
a I.O.V.L.F. (Izvor) prinzînd în 
flagrant delict pe vînzătorul Ni- 
colae Dită. Acesta vindea fructe 
de o calitate inferioară la pre
țul fixat pentru „calitatea I". 
Trei zile mai tîrziu, vînzătorul 
necinstit a fost condamnat (po
trivit procedurii de urgență) la 
7 luni închisoare. Scurt și efi
cient.' Vorba ceea : „Am venit, 
am văzut"— și l-am luat.

La
reanimare

întrebăm conducerea Ministe- 
I rului Sănătății: este rațional (și 
. în interesul obștei) să ținem în 

inactivitate, timp de 4 luni, un 
I medic specialist chirurg ? In 
I urma reprofilării spitalului din 

Nucet, medicul primar chirurg 
| luliu Pop a devenit disponibil. 
, Ministrul sănătății a dat dispoziție 

ca acest medic, cu o activitate de 
I 24 de ani, să fie repartizat ope- 
, ratio în alt loc de muncă. Cit de 

„operativ"4 a rezolvat problema 
I directorul direcției personal, se 
I vede bine. Opt drumuri a făcut 
I”' medicul de la Cluj la București; 
i a cheltuit omul mii de lei — și 
| alți bani a pierdut nelucrînd în 

aceste 4 luni. E limpede că Di- 
I recția personal din Ministerul 
I Sănătății dă dovadă, în acest caz, 

de simptome ce reclamă infuzii 
I de energie... Pentru reanimarea 
I responsabilității.

Se aude?
Pe strada Horia din orașul > 

Cîmpeni (jud. Alba) se află o în- I 
căpere subterană veche de peste 
200 de ani. în ea s-au petrecut I 
evenimente de însemnătate isto- i 
rică, legate de răscoala lui Ho- • 
ria. Mîna generațiilor recunoscă- | 
toare de azi a așezat o placă co- . 
memorativă. Nu se știe însă cine 
a îngăduit să se depoziteze în | 
încăpere zarzavaturile bucătăriei . 
noastre zilnice, transformînd-o 
în pivniță comercială. Explicați | 
acestui om cu idei năstrușnice 
că încăperea respectivă aparține 
culturii, nu comerțului. Sînt ar- j 
gumente suficiente. .

Scrisoare 
deschisă

Ne scrieți, cetățene (Ion Costa- 
che Moșoaia județul Argeș) că 
fiica do. Mariana, de 15 am, a dis
părut de acasă — și cereți sprijinul 
oamenilor pentru a o găsi. Dar 
de ce anume a dispărut, despre 
aceasta nu suflați un cuvințel 
Considerați, probabil, o „ches
tiune personală". După cum ne 
informează miliția județeană care 
întreprinde cercetările, fata a ple
cat de acasă pentru că a văzut 
în familie fapte imorale ; pentru 
că tatăl său, om violent, o batea. 
Și cel ce seamănă vînt, culege 
furtună. Firește, oamenii vă vor 
sprijini să o găsiți. In rest (fie-ne 
iertată observația) căutați sprijin 
în propria dv. conduită.

împăiați-le

Ce facem după-amiază? Ce-ai făcut 
ieri ? Te-ai odihnit bine ?

Cunoscutul sociolog și demograf 
francez Yvon Chots, utilizînd uh. test 
axat pe cîteva întrebări asemănătoare 
celor de mai sus, constată cu prilejul 
uneia din anchetele sale că funcțio
narea „opturilor sociale" în cadrul al
ternanței muncă-odihnă, este una 
dintre marile probleme ale omului 
modern. Spre deosebire de alți spe
cialiști, Yvon Chots opune ideii de 
oboseală cronică — maladie a civi
lizației contemporane — valorificarea 
multilaterală a ideii de odihnă în ca
drul ritmului activitate-repaus. Ce 
înseamnă aceasta ? ne-o spune însuși 
anchetatorul: „Nu este pentru nimeni 
un secret faptul că ritmul muncă- 
odihnă, cu implicațiile lui sociale, 
este o piesă-cheie în desfășurarea 
existenței omului. Este însăși viața. 
Fără muncă nu se poate concepe 
existența umană. Fără odihnă nu se 
poate concep^ munca noastră. De- 
obicei însă, nu ne dăm seama de ri
gurozitatea științifică și matematică 
cu care ar trebui să se desfășoare 
acest ritm. De împlinirea lui armo
nioasă depind, în ultimă instanță, 
succesul activităților umane, efici
enta muncii noastre, satisfacțiile, e- 
chilibrul. seninătatea noastră spi
rituală. Atunci cînd nu întîlneș- 
te obstacole în calea sa, acest 
ritm joacă rolul unui catalizator al 
vieții, al unui factor de sănătate. 
Viața modernă, cu ritmul ei nou, 
aduce deseori însă grave perturbări 
în mecanismul acestui ritm, alte- 
rînd mai ales cadrul celei de-a doua 
coordonate : odihna".

Indiferent de ce paralelă sau me
ridian este vorba, munca face parte 
din însăși condiția umană. Timpul 
liber reprezintă însă tot atîtea for
mule cîți indivizi există. O a- 
tenție specială se cuvine să fie 
acordată termenului timp liber ca 
factor de regenerare a energiei in
dividului, de îmbogățire a orizon
tului său cultural și spiritual... 
După cel de-al doilea război mondial, 
problema a revenit cii mai multă in
sistență, date fiind condițiile noi ale 
contemporaneității : existența mala
diilor de civilizație, nevoia de re- 

' laxare a omului modern etc. S-a 
spus, pe bună dreptate, că omul a 
avut și va avea întotdeauna grijă să 
se odihnească cît trebuie, să se a- 
muze cît e nevoie, să-și aibă somnul 
său de fiecare noapte. Nu cumva 
reconsiderarea ritmului activitate- 
repaus echivalează /pentru cercetă
tori și anchetatori cu forțarea unor 
uși deschise ?

— Firește că nu-! — ne-a răspuns 
dr. docent Nicolae Mărgineam: din 
Cluj, specialist în psihotehnică șt 

, psihologie socială. Conștient sau nu, 
omul modern acordă puțină impor
tanță desfășurării optime a firescu
lui proces al muncii și odihnei.
• Problema nu este simplă. Ea 
comportă atît aspecte biologice, des
pre care a vorbit de curînd acad, 
prof. dr. Ștefan Milcu cu prilejul 
unei alte anchete a ziarului, cît și 
aspecte psihologice și sociale. Ulti
mele două se sprijină pe primele, dar 
nu se reduc.la acestea. Ele ne relevă 
un nou aspect și anume, variația a- 
tît în cadrul primului opt — mun
ca, cit și în cadrul celui de-al doi
lea — timpul liber. Variația aceasta 
ar trebui să fie contrariul monoto
niei, plictiselii, oboselii, pericole la 
care este expus omul modern.

Spuneam că unul dintre elementele 
cheie în împlinirea armonioasă a 
ritmului activitate-repaus este de 

• ordin psihologic și social și se referă 
la alternarea ritmică a preocupărilor 
individului în cursul primilor doi 
opt. Acest proces este intrinsec le
gat de noțiunea om, de dezideratul 
societății de a forma oameni com- 
pleți din punct de vedere moral, 
etic, fizic. Dar cum nu este posibilă 
întotdeauna o variație prea mare 
a preocupărilor individului în cîmpul 
propriu zis al muncii, aceasta nu 
înseamnă că societatea nu poate in
troduce o variație mult mai mare, 
mult mai diversă în preocupările in
dividului în timpul său liber. Cel 
de-al doilea opt are menirea să faci
liteze acestuia o întregire armo
nioasă, să contribuie la formarea 
completă a omului modern, a fami
liei sale. Cei care confundă acest opt 
cotidian cu activitatea recreativă cu
prinsă în răstimpul duminicilor, 
concediilor, vacanțelor anuale comit 
o eroare. Acestea oferă, desigur, in
dividului posibilități mai mari de o- 
dihnă, dar nu permanente, continue.

Societatea socialistă este preocupată 
într-o măsură incomparabil mai lar
gă, mai profundă, de organizarea 
cadrului celui de-al doilea opt coti
dian al individului, creîndu-i acestuia 
condiții pentru o dezvoltare multi
laterală și armonioasă. O privire 
completă asupra acestui opt ne-o 
servesc și elementele de psihologie a 
masei, de psihologie a comunității. 
Avînd în vedere aceste elemente, se 
pot organiza manifestări instructiv- 
educative, culturale, cetățenești etc., 
menite să insereze individul într-o 
atmosferă de demnitate socială, cu 
influențe morale binefăcătoare.

— De felul în care funcționează 
acest ritm — ne spune prof. dr. Emil 
C. Crăciun, membru corespondent al 
Academiei, depind stările _ de dez
orientare, oboseală, iritabilitate, an
xietate. nevrozele, accidentele de 
muncă, randamentul scăzut, absen
teismul. Agenții de oboseală, așa 
numiți fatigans, cum îi desemnează 
specialiștii, joacă un rol esențial în 
declanșarea perturbărilor odihnei. 
Acești agent! — atmosfera impură a 
orașului, zgomotul, atmosfera în

chisă a localurilor, vorbăria goală, 
pierderea inutilă de vreme, momen
tele dezagreabile, cearta, scandalul 
etc. — dereglează cel de-al doilea 
opt, care ar trebui să se identifice 
cu ideea de odihnă activă. Ei pot 
avea consecințe dăunătoare și asu
pra celui de-al treilea opt, asupra 
odihnei de noapte, deoarece inten
sitatea crescîndă a elementelor 
fatigante provoacă inevitabil pier
derea somnului, apariția insomniei 
cronice.

Munca nu obosește ; e nevoie deci 
de o programare conștientă și ma
tură a odihnei, de o detașare sen
sibilă de imperioasele obligații de 
după-amiază ; reuniuni obositoare, 
ore pierdute într-o atmosferă îm
bibată de tutun șl alcool. Cel care 
iese din ritmul obișnuit al celor 
trei opturl pune în discuție însuși 
felul său de viață. Sănătos nu poate 
fi decît individul care, în orice e- 
tapă a ciclului său vital (adolescent, 
matur, vîrstnic) duce o viață nor
mală, înțelegînd prin aceasta în
lăturarea exceselor, a tot ceea ce 
este de natură să-l obosească peste 
măsură. Să mai adăugăm la aceasta 
și existenta toxinelor — fumatul, 
cafelele duble în serie, drogurile 
etc. — și vom vedea că agenții de 
oboseală sînt cei mai mari dușmani 
ai omului modern. Profilaxia ace
stor agenți, pentru a fi într-adevăr 
eficientă, trebuie să înceapă nu de 
Ia migrenă, nervozitate, agresivitate, 
ci de la nivelul omului sănătos, 
pentru care viața reprezintă un drum 
lung, frumos și care, asemeni ori
cărui adept al drumeției, vrea să 
ajungă cu bine cît mai departe.

— Societatea aduce de obicei. co
rective procesului de încordare fi
zică sau intelectuală a individului — 
remarcă psihologul Constantin Bo
tez, șef de secție la Institutul de 
psihologie din București — cu scopul 
de a-i proteja sănătatea. Aceasta se 
poate face de obicei cu mai multă 
eficiență în răstimpul primului opt 
— munca. Concret, aceste corective 
au în vedere în primul rînd pauzele 
în munca industrială, intelectuală 
etc. Aceste pauze sînt astăzi accep
tate de majoritatea țărilor și ele 
variază de multe ori după caracterul 
muncii. De îndată ce părăsește însă 
uzina, biroul, școala, universitatea, 
omul modern este liber să-și pro
grameze spațiul celui de-al doilea 
opt. Această libertate se confundă 
pentru cei mai mulți dintre noi cu 
libertatea de a ne epuiza. Să luăm 
exemplul celor care-și propun 
week-enduri în mașină. Ei vor să-și 
petreacă duminica făcînd totul, 
transported cu ei toată familia, 
vesela... In fiecare zi, o adevă
rată competiție se declanșează 
între posesorii celui de-al doilea 
opt' cu intenția, conștientă sau nu, 
de a se epuiza reciproc. Firește, 
plictiseala aduce, la rîndul ei, obo
seală. Remediul : așa cum știm 
să ne programăm munca, să ne 
programăm șl odihna.

Prof., dr. Florian Ulmeanu de la 
I.C.F. București este de părere că 
nevoia de mișcare a omului modern, 
ca mijloc de deconectare, este cît 
se poate de firească. „Mișcarea este 
o componentă fundamentală și uni
versal valabilă a activităților omu
lui. Ea asigură creșterea normală, ar
monioasă, previne deformările corpu
lui și favorizează dezvoltarea multi
laterală, echilibrată, a funcțiilor di
feritelor organe, ca și a psihicului. 
La toate vîrsteie, mișcarea — ele
ment al exercițiului fizic — perfec
ționează deprinderile, îmbogățește 
aptitudinile, mărește randamentul ac
tivității fizice și intelectuale, călește 
organismul. Efortul care nu determi
nă o oboseală exagerată are drept 
efect creșterea capacității de a lupta 
împotriva toxinelor, mărește rezis
tența la oboseală a sistemului nervos, 
împiedică instalarea astenlilor ner
voase. Lipsa de activitate fizică, lipsa 
de mișcare, sedentarismul își imprimă 
efectele nefaste asupra tuturor func
țiilor, creînd o stare morbidă parti
culară : circulația și respirați^ sînt 
diminuate în amploare și randament; 
ca urmare, aprovizionarea țesuturilor 
cu substanțele indispensabile vieții 
lor scade considerabil ; acțiunile de 
asimilație și dezasimilație devin mai 
încetinite în ansamblu, mușchii pre
zintă semne de atrofiere și de_ scă
dere corespunzătoare a forței : însuși 
organul coordonator al tuturor func
țiilor organismului, creierul, se re
simte de pe urma efectelor sedenta
rismului, apar durerile de cap, mi
grenele, insomniile. Există desigur 
soluții Ia îndemîna oricui : educația 
organismului prin mișcare, sau ceea 
ce numim astăzi educație fizică și 
sport, ca forme științifice de relaxare 
și de deconectare. Turismul, ca și alte 
forme programate de recreare, o 
alimentație echilibrată, o activitate 
de după-amiază care să nu supună 
organismul Ia epuizare sînt de natură 
să anihileze instalarea agenților de 
extenuare și oboseală în viata noas
tră, să faciliteze buna funcționare a 
ciclului activitate — repaus, să 
procure individului modern o seni
nătate fără droguri, o satisfacție^ a 
împlinirii sale morale și fizice fără 
flacoane, injecții sau pilule..."

Concluziile acestor rînduri expri
mă. de fapt, și rezultatele obținute 
de cîteva organizații de sondaj pu
blic. Ele reflectă opinia lumii . con
temporane cu privire la necesitatea 
timpului programat, la vegherea u- 
nei optime funcționări a rifmub’i 
activitate-repaus, la un rațional stil 
de viață.

George CUIBUȘ

Tătărașii lașului, car
tier situat pe o cornișă 
în partea de est a orașu
lui, oferă un splendid pei
saj de încadrare noii zo
ne industriale din șesul 
Bahluiului. Acum, cartie
rul se află în plină re
construcție edilitară.

Constructorii au termi
nat un microraion com
pus din aproape 60 de 
blocuri noi de locuințe 
cu peste 3 000 de aparta
mente, o școală cu 16 
săli de clasă, un complex 
comercial și au început 
activitatea în alt micro- 
raion din Tătărași. Pînă 
la sfîrșitul anului viitor 
urmează să se realizeze 
și să se dea în folosință 
încă 64 de blocuri cu a- 
proape 3 500 de aparta
mente. Fiecare din aceste 
blocuri va avea o indi
vidualitate distinctă, în 
cadrul soluției construc
tive de ansamblu. Ținînd 
cont de necesitatea îm
pletirii utilului cu frumo
sul, proiectanții de la 
D.S.A.P.C.-Iași au conce-

put executarea a 1 340 de 
apartamente din zidărie 
portantă, a altor peste 
1 000 apartamente din pa
nouri mari și alte peste

strucția unei școli și se 
prevede realizarea unui 
complex comercial, a unui 
dispensar de circumscrip
ție, a unei creșe cu 60

facere a produselor in
dustriei ușoare și metalo- 
chimice, vor funcționa a- 
teliere ale cooperației 
meșteșugărești, un oficiu

MicroraioriUi

TĂTĂRAȘI
1 100 de apartamente în 
blocuri mai înalte din be
ton armat în cadre s-au 
realizat cu ajutorul cofra- 
jelor glisante. Apartamen
tele sînt compuse din 1—4 
camere și dependințe în 
cadrul unor blocuri de 
cinci pînă la zece etaje. 
De curînd a început con-

de locuri și a unei grădi
nițe pentru 120 de copii.

La parterul unor blocuri 
mai mari, special proiec
tate sub formă de bară, 
pe lîngă unitățile cu pro
fil alimentar — magazin 
cu autoservire, bufet cu 
terasă, cofetărie cu tera
să etc. și unități de des

fr

P.T.T.R., o unitate CEC, 
librărie, punct farmaceu
tic etc.

Pentru viitor se prevede 
dezvoltarea în continuare 
a cartierului Tătărași cu 
alte microraioane și do
tări social-culturale. Deo
camdată se construiește 
un spital de pediatrie cu

480 de paturi și 80 de 
locuri pentru însoțitori. 
Clădirea principală a 
noului spital se compune 
din demisol, parter și opt 
etaje, alte două clădiri 
mai mici urmînd a-1 com
pleta.

O atenție deosebită se 
acordă finisajelor exte
rioare, ce se realizează 
din terasit, praf de piatră 
colorată, placaje de ce
ramică etc. pentru obți
nerea unor efecte arhi
tecturale. Proiec.tanții au 
prevăzut și amenajarea 
unor locuri de joacă pen
tru copii cu balansoare, 
tobogane, bazine, nisip, 
precum și spații verzi cu 
alei încadrate de arbori 
ornamentali, trandafiri și 
pergole de flori. Se defi
nitivează și platformele 
asfaltate pentru parcarea 
autoturismelor. Innoin- 
du-se, Tătărașii devin pe 
zi ce trece unul din cele 
mai frumoase cartiere ale 
lașului.

Manole CORCACI

N0UTATI
£

EDITORIALE
UNIFICAREA MIȘCĂRII

MUNCITOREȘTI

DIN ROMANIA

Apărută în Editura Academiei 
Republicii Socialiste România 
lucrarea cu titlul de mai sus, 
de A. Petric și Gh. Tuțui, tra
tează una din problemele impor
tante ale luptei clasei muncitoare 
din tara noastră, ale istoriei con
temporane în ansamblul ei. 
Plămădită în procesul luptei co
mune dusă de Partidul Comu
nist Român și de militanții revo
luționari din Partidul Social De
mocrat împotriva reacțiunii bur- 
ghezo-moșierești și a unor ele
mente oportuniste și scizioniste 
din mișcarea muncitorească, 
crearea în februarie 1948 a par
tidului unic al clasei muncitoa
re — Partidul Muncitoresc Ro
mân — a constituit un eveni
ment de seamă în viața politică 
a tării; ea a asigurat clasei 
muncitoare condițiile necesare 
îndeplinirii misiunii istorice de 
forță conducătoare în opera de 
făurire a socialismului.

Drumul spre unificarea ideo
logică, politică și organizatorică 
a clasei muncitoare a fost un 
drum greu, adeseori sinuos, pre
sărat cu succese dar uneori și 
cu insuccese ; el a marcat însă 
o tendință ascendentă ceea ce 
l-a asigurat înfăptuirea.

înfățișarea veridică a acestui 
drum constituie preocuparea lu
crării menționate.

„VIAȚA POLITICA ÎN 

ROMANIA LA SFÎRȘITUL 

SECOLULUI AL XIX-LEA 

(1888-1899)"

Se pare că școala din satul 
Cleanov (Mehedinți) a fost „do
tată" cu un puternic sector 
zootehnic și avicol. Dimineața, 
curtea școlii este invadată de tot 
felul de patrupede și bipede ale 
vecinului, deaitminteri onorabil 
cadru didactic I Curînd se va re
nunța și la banalul clopoțel, ur- 
mînd ca semnalul de recreație să 
fie dat de cocoșii care cîntă de 
mama focului- pe culoarele școlii 
și pe pervazul ferestrelor.

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚA 

cu sprijinul corespondenților 
,;Scînteii"

de :

FLORI DE SEZON
Gospodarii care dis

pun de teren în jurul 
casei și vor să-și ame
najeze o grădiniță cu 
flori sau cei ce obiș
nuiesc să-și facă pe 
balcoane adevărate 
„grădini suspendate" 
își pot procura răsaduri 
de flori specifice aces
tui sezon — panseluțe, 
părăluțe, miosotis, be
gonia, salvia, cana in
dica — de la ma

gazinele întreprinderii 
„HORTICOLA 1 MAI" 
din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 10 — Bucu
rești.

La cerere, întreprin
derea trimite specia
liști pentru diferite a- 
menajări de grădini, 
asigurînd totodată și 
plantarea lor cu flori 
și arbuști ornamentali 
sau decorarea interioa
relor cu plante de a- 
partament.

Specialiștii întreprin
derii răspund cu 
promptitudine și soli
citărilor privind execu
tarea unor lucrări de 
amenajări și decorări 
de sezon la restauran
te. hoteluri și grădini 
de vară.

Informații suplimen
tare se pot obține la 
telefoanele 13 45 79 și 
13 53 15.

, In paginile acestei lucrări 
realizată de Traian Lungu, Edi
tura Științifică prezintă cititori
lor săi una din laturile proce
sului dezvoltării istorice : viața 
politică din țara noastră desfă
șurată între 1888—1899, perioadă 
căreia îi sînt specifice însemna
te prefaceri structurale. Dezvol
tarea capitalistă a tării în aceas
tă perioadă a dus la transfor
mări în structura societății care 
și-au găsit reflectarea în toate 
sectoarele vieții sociale, inclusiv 
în activitatea politică.

Pornind, de la aceste realități, 
lucrarea de față — prima mono
grafie de acest fel în literatura 
noastră de specialitate — sur
prinde, dincolo de elementele 
concrete, resorturile intime care 
au generat sau au condiționat 
transformările din interiorul 
partidelor politice.

Este o lucrare utilă atît pen
tru specialiști, cît și pentru alte 
categorii de cititori.

Centrul orașului Tg. Secuiesc, județul Covasna Foto: M. Cioo
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ÎN JUDEȚELE SUCEAVA Șl BOTOȘANI

De ce e anemic aportul
industriei locale

Revenindu-i sarcina de a completa 
sortimentul mărfurilor produse de 
industria republicană, industria lo
cală trebuie să se orienteze, în pri
mul rînd, spre realizarea produselor 
solicitate în zona unde ele își desfă
șoară activitatea și pentru care au 
asigurată baza de materii prime. 
După cum se știe, în toate județele 
țării există o mare cerere de mate
riale de construcție. In această situa
ție, întreprinderile locale sînt che
mate să sporească volumul și sor
timentul materialelor de construcție, 
dovedind inițiativă în valorificarea 
cît mai deplină a resurselor locale, 
în ce măsură își îndeplinesc această 
obligație întreprinderile de industrie 
locală din județele Suceava și Boto
șani mai ales dacă avem în vedere 
că acestea dispun de bogate resurse 
de materii prime ? Am căutat răs
puns la această întrebare, adresîn- 
du-ne atît reprezentanților industriei 
locale, cît și celor care solicită ma
terialele de construcție.

La Consiliul popular județean pro
vizoriu Suceava, am aflat că iista 
materialelor de construcție produse 
de întreprinderile locale cuprinde: 
var gras, cărămizi, cahle de tera
cotă, agregate grele de balastieră și 
caridră, prefabricate din beton, bi
nale etc. Comparînd realizările anu
lui trecut cu cele ale anilor anteri
ori, se observă o ușoară creștere a 
producției la unele materiale, iar 
planurile pe anul în curs prevăd un 
spor la cărămidă și prefabricate din 
beton.

Cum apreciază această situație cei 
care zi de zi se află în căutarea ma
terialelor de construcție ?

In cursul discuțiilor, unii reprezen
tanți ai întreprinderilor de construc
ții au arătat că industria locală și-a 
restrîns preocupările la cîteva sor
timente de materiale și chiar pe a- 
cestea le livrează în cantități in
suficiente și de calitate deseori ne
corespunzătoare.

— Aș vrea să mă refer, în primul 
rînd, la unele materiale pe care in
dustria locală nu ni le livrează și 
13 consecințele acestei situații — 
ne-a spus tov. Gheorghe Sîrghie, in
giner șef adjunct al T.R.C. Suceava. 
La efectuarea unor lucrări am avut 
nevoie de bolovani de rîu. Nici o 
întreprindere de industrie locală nu 
a primit comanda. Am fost nevoiți 
atunci să schimbăm soluția tehnică, 
ceea ce a dus la consumarea în plus 
a unei cantități c?e circa 2 500 tone 
de ciment. Oricine poate să-și dea 
seama că, în condițiile actuale, cînd 
în țara noastră se execută un vo
lum uriaș de lucrări, am fost ne- 
voiți să rupem din cantitatea de 
ciment destinată altor șantiere, pro- 
vocînd astfel întîrzierea dării în 
folosință a obiectivelor . respec
tive. Nici la pietrișul sortat, indus
tria locală nu satisface cererile, în- 
cît sîntem obligați să sortăm pietri
șul pe șantier. Din cauză că nu avem 
utilaje de sortare, depășim nivelul 
stabilit al prețului de cost. La alte 
materiale de construcție este o si
tuație similară. în vederea păstrării

specificului local în construcția de 
locuințe, arhitecții și proiectanții au 
prevăzut folosirea pietrei de „molid" 
fasonat la placarea zidurilor unor 
blocuri a parapetelor din lemn de 
stejar la balcoane, a zidurilor din 
bolovani de rîu sau de piatră brută 
etc. Dar industria locală nu ne asi
gură aceste materiale.

— Sîntem nevoiți să tărăgănăm u- 
nele lucrări sau chiar să schimbăm 
soluțiile — ne-a spus ing. Aurel Mol
dovan, directorul T.R.C. Suceava, din 
cauză că nu am găsit înțelegere la 
întreprinderile producătoare de ma
teriale de construcție. In unele ca
zuri, ele au fixat prețuri exagerate, 
care depășesc cu mult limitele ma
xime admise de normativele în vi
goare. în ce privește cărămida, pe 
lîngă faptul că nu ne-au satisfăcut 
cererile din punct de vedere cantita
tiv, calitatea este sub orice critică. 
Din cauza lipsei de cărămidă, am 
rămas în restanță cu predarea unor 
blocuri de locuințe.

Am adus la cunoștința unor con
ducători ai industriei locale aprecie
rile făcute de constructori. Iată, pe 
scurt, cîteva din răspunsurile pri
mite :

Ing. Ion Simion, directorul I.I.L. 
Botoșani: „Noi producem teracotă 
și piatră spartă. Există pe malul 
Prutului o carieră de unde s-ar pu
tea scoate piatră pentru construcții. 
La secția de ceramică am putea rea
liza ceramică ornamentala. Dar nu 
știm dacă se cere".

Epaminonda Colibaba, inginer șef 
la I.I.L. Gura Humorului : „în anul 
în curs, pe lîngă tuburi de beton, 
plăci pentru canale, stîlpi și trafo
raje pentru garduri etc. avem în 
plan să realizăm și 70 000 mc ba
last brut, din care și sorturi de la 
7 mm pînă la 50 mm. Credem că 
vom depăși cu mult planul. între
prinderea de drumuri ne solicită 
80 000 mc balast, dar nu prea ne 
convine. Cei de la drumuri sînt cam 
pretențioși — cer trei sorturi".

Ing. Iacob Dranca, director I.I.L. 
Cîmpulung Moldovenesc : „în afară 
de var gras, piatră spartă, filler de 
calcar, materiale pe care le producem 
în cantități mai mari, livrăm — la 
cerere-piatră de „molid" fasonată, 
binale și altele. La piatră fasonată, 
avem un plan valoric doar de 250 000 
lei. Nu sînt cereri.' Din cauza pre
țului ridicat, ofertele noastre nu sînt 
acceptate".

Ing. Vasile Zaharescu, director 
I.I.L. Suceava : „Produsele de balas
tieră — piatra și nisipul — precum 
și binalele sînt principalele materiale 
de construcții pe care le realizăm. 
Am avea posibilitatea să mai facem 
parapete din lemn de stejar pentru 
balcoane, portale și altele, dar con
structorilor nu le convine prețul și 
nu. ni le cer. Posibilități de execuție 
sînt".

După cum rezultă din aceste răs
punsuri, unele materiale de construc
ții nu sînt produse pentru că cei în 
drept „nu știu -dacă se cer", altele 
pentru că „nu le prea convine să le 
producă" sau „ofertele nu sînt ac

ceptate din cauza prețului ridicat" 
etc. Pe de altă parte, la unii condu
cători de întreprinderi este evidentă 
tendința de a-și propune să reali
zeze cantități mai mici la unele sor
timente, spre a putea depăși lesne- 
planul. La I.I.L. Gura Humorului, de 
exemplu, anul trecut s-au realizat 
100 000 mc balast, iar în planul pe 
acest an s-au prevăzut doar 70 000 
mc.

încercînd să aflăm cauzele aces
tor stări de lucruri, ne-am adresat 
tov. Gheorghe Buțincu, inginer șef 
la direcția de industrie locală a Con
siliului popular județean provizoriu 
Suceava. „Multe probleme legate de 
producția de materiale de construc
ții nu se pot rezolva operativ din 
cauză că anumite normative nu per
mit să se acționeze imediat, în func
ție de situația existentă la momentul 
dat — ne-a spus dînsul și apoi mai 
este o greutate : produsele întreprin
derilor locale trebuie să se încadreze 
în limitele prețurilor republicane. Or, 
ele nu numai că nu sînt înzestrate 
cu utilaje la nivelul întreprinderilor 
republicane, dar nu le au nici măcar 
pe cele absolut necesare. Construc
torii sînt nemulțumiți că nu li se 
satisface cererea de pietriș sort. Ei 
au dreptate. Noi cerem de ani de 
zile să ni se repartizeze cel puțin 
o draglină și cîteva ciururi. Cu mare 
greutate am primit în acest an fon
duri și repartiții pentru două esca- 
vatoare, pe care să le folosim la 
executarea comenzilor de pietriș sort. 
Dar și aceste repartiții au fost pla
nificate abia pentru trimestrele II 
și III. Cît privește cărămida, pe mo
tiv că se proiectează construc
ția unei mari fabrici la Iași, 
care va asigura cărămida necesară 
întregii zone a Moldovei de Nord, 
nu s-au mai dat fonduri pentru ex
tinderea capacităților la fabricile de 
cărămizi existente. In continuare, 
tov. Buțincu s-a referit și la o cauză 
de ordin subiectiv, care influențează 
negativ producția materialelor, de 
construcție : „Unii conducători de în
treprinderi nu au inițiativă, așteaptă 
să li se dea dispoziții, să li se re
zolve toate problemele de către fo
rul tutelar. Nu de puține ori se în- 
tîmplă ca, în loc să consume ener
gie pentru a studia cum să rezolve 
o problemă sau alta, o consu
mă pentru a găsi motive cu care 
să justifice nerealizările de plan sau 
neaplicarea dispozițiilor primite. Sti
mularea inițiativei și întărirea răs
punderii personale a conducătorilor 
de întreprinderi, simplificarea for
malităților vor determina o mai de
plină folosire a posibilităților de spo
rire a producției, de materiale de 
construcție. în această direcție tre
buie să ne îndreptăm atenția".

Intr-adevăr, paralel cu străduința 
pentru rezolvarea problemelor de do
tare și de simplificare a formalități
lor, accentul trebuie pus pe îmbună
tățirea conducerii și organizării ac
tivității întreprinderilor.

Nistor JUICU 
corespondentul „Scînt'eii*
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centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă 
că toate reparațiile pe care le aveau de executat 
stațiunile de mașini și tractoare, în atelierele proprii, 
la utilajele care vor lucra în campania agricolă de 
primăvară, au fost terminate. Trebuie impulsionat rit
mul aprovizionării unităților agricole cu semințe pre
cum și fertilizarea terenului. Aceste aspecte constituie 
subiectul raidului-anchetă de față, întreprins de cores
pondenții noștri în județele Brăila, Bihor, lași, Vaslui 
și Mureș.

lată-ne în primele zile ale lunii martie. Zăpada a 
început să părăsească ogoarele și o dată cu aceasta 
tractoarele au fost scoase la marginea tarlalelor. Evo
luția vremii ca și experiența celorlalți ani arată că în 
curînd vor începe însămînțările de primăvară. De alt
fel, în județele din sudul și vestul țării s-au și semănat 
unele culturi timpurii, pe terenurile mai zvîntate. Pen
tru ca lucrările agricole de primăvară să se poată 
desfășura nestingherit se impune ca toate pregătirile 
«ă fie făcute pînă în cel mai mic amănunt. Din datele

Două cerințe se Impun în legătură 
cu semințele : 1) să se asigure canti
tățile necesare din cele mai produc
tive soiuri și potrivite fiecărei zone ; 
2) să fie procurate din timp de fie
care cooperativă agricolă pentru a le 
avea la îndemînă în momentul înce
perii lucrărilor în cîmp. Dacă prima 
cerință poate fi considerată ca rezol- 

• vată, în schimb a doua — aprovizio
narea unităților cu semințe — conti
nuă să ridice unele probleme.

In multe locuri, semințele continuă 
să existe în bazele de recepție în loc 
să fi ajuns în magaziile unităților a- 
gricole de stat și ale cooperativelor a- 
gricole. Acest îucru este determinat, 
în primul rînd, de întîrzierea cu care 
s-a făcut transferul de semințe între 
diferitele baze. Dintr-o situație cen
tralizatoare aflată la direcția agricolă 
jțr' țeană..Brăila, rezultă că spre sfîr- 

lunii februarie mai erau de asi- 
Jr .at prin transfer din alte județe, 356 
tone porumb, 133 tone floarea-soare- 
lui, 4,5 tone sfeclă de zahăr, 1,5 tone 
ovăz. întârzieri mari sînt în ce privește 
asigurarea semințelor de sfeclă de za
hăr, ovăz și floarea-soarelui, culturi 
care, după cum se știe, se însămînțea- 
ză primele. Graficele de primire de 
către bazele de recepție din județ și de 
livrare către unități a. semințelor, nu 
sînt respectate. Reprezentanții între
prinderii de valorificare a produselor 
agricole și „Agrosem" ne-au argumen
tat, pe baza unor date concrete, difi
cultățile ce le întîmpină cu asigurarea 
vagoanelor pentru transportul semințe
lor. Intr-o singură zi, de exemplu, s-au 
cerut pentru trimiterea semințelor la 
cele 7 baze de recepție din cuprinsul 
județului 16 vagoane și s-au asigurat 
doar două. Așa se face că unitățile 
ag><Cole șooperatiste din Batogu, Vul- 
L Jugureanu și altele, care pri
mesc semințe de la baza de recepție 
Cireșu, au făcut aici nenumărate dru
muri pentru a-și asigura sămînță de 
floarea-soarelui, dar s-au întors cu 
autocamioanele goale.

în județul Bihor, bazele de recep
ție au avut, încă din luna ianuarie, 
cantități suficiente de sămînță de 
mazăre șl in, iar în prima jumătate a 
lunii februarie s-au primit de la Cluj, 
București și Suceava semințe de or- 
zoaică, floarea-soarelui și fasole. 
Totuși, la unele culturi nu s-a aco
perit tot necesarul de semințe, lip
sind aproximativ 112 tone fasole, 
3 000 tone cartofi și altele. Se des
prinde deci concluzia că trebuie fă
cute mișcări rapide de semințe pentru 
a se acoperi întregul necesar.

Cu prilejul raidului s-a constatat că 
în bazele de recepție, deși există can
tități însemnate de semințe din unele 
sortimente, cooperativele agricole în- 
tîrzie preluarea lor. în județul Brăila, 
cooperativa agricolă din comuna Mihai 
Bravu, a contractat, de exemplu, 14 
tone sămînță de porumb HD 405, 
dar n-a luat, pînă acum, nimic. De 
asemenea, cooperativa agricolă Scîn- 
teia din comuna însurăței mai are de 
luat de la baza de recepție 19 tone 
sămînță de porumb. De asemenea, în 
județul Bihor, cooperative agricole si
tuate la cîțiva pași de bazele de re
cepție, așa cum sînt cele din Salonta 
II, Ținea, Seleuș, Episcopia nu au ri
dicat deloc sau au ridicat în canti
tăți foarte mici sămînță de mazăre și 
floarea-soarelui. Motivări aduc în 
schimb cu duiumul. „Sămînță de ma
zăre nu ne trebuie căci ne vom des
curca singuri, cu ce avem — spune 
loan Iambor, președintele cooperati
vei „Ogorul Nou" din Salonta. In ce

privește cea de floarea-soarelul ar fi 
trebuit să o ridicăm dar nu am avut 
bani". Adevărul este că unele consilii 
de conducere tărăgănează ridicarea 
semințelor pe măsura intrării aces
tora în baze în intenția de a ridica 
odată toate cantitățile și la .toate cul
turile. Așa că... așteaptă. Altele, dînd 
dovadă de slabe calități de gospodari, 
nu și-au pregătit încă sacii sau banii 
necesari și acum încearcă să se „cîr- 

- pească" pierzînd timp prețios.
Această situație obligă consiliile de 

conducere și pe inginerii din coope
rativele agricole să impulsioneze ridi
carea cantităților de semințe necesare 
în campania de primăvară, 
pentru ăceasta camioanele, 
sau orice alte mijloace de

folosind 
căruțele 

transport.

In primăvară sînt multe lucrări de 
făcut, ceea ce impune ca forțele de 
muncă și timpul să fie cît mai bine 
folosite. Transportarea din vreme la 
cîmp a îngrășămintelor face cu putin
ță descongestionarea, mai tîrziu, a 
mijloacelor de transport. Cu ocazia 
raidului întreprins s-a putut constata 
că această problemă, în unele locuri, 
nu este privită cu destulă atenție. A- 
firmația o vom susține cu cîteva 
exemple. în primul rînd — îngrășă
mintele naturale. Toată iama a fost 
un timp deosebit de potrivit pentru 
a transporta gunoiul de grajd la cîmp. 
Totuși, în județul Iași, această lu
crare nu s-a făcut decît în mică mă
sură. La cooperativa agricolă Lunca- 
Pașcani există o platformă cu mii de 
tone de gunoi adunat de ani de zile. 
De ce nu se transportă pe cîmp ? 
Nimeni n-a putut să ne răspundă. La 
brigada S.M.T. care deservește aceas
tă cooperativă am văzut însă un trac
tor și două remorci. Ni s-a spus că 
sînt repartizate pentru transporturi. 
Dar, n-au dus deloc gunoi la cîmp. 
Consiliul de conducere n-a pomenit 
niciodată tractoriștilor să facă o astfel 
de treabă.

în unele cooperative agricole din 
județul Mureș lucrurile stau tocmai 
invers. Președintele cooperativei agri
cole din Păsăreni era necăjit din 
cauză că nu avea sprijin din partea 
S.M.T.-ului din Miercurea Niraj. în 
momentul cînd solul era corespunzător 
pentru efectuarea îngrășării terenuri
lor, conducerea stațiunii a rechemat 
majoritatea mecanizatorilor, iar acum 
cînd terenurile s-au înmuiat, dar nu 
se poate lucra, i-a trimis în coope
rative. Fertilizarea terenurilor, așa 
după cum am constatat, este întîr- 
ziată și în cooperativa agricolă din 
Livezeni, Stînd de vorbă cu briga
dierii Ludovic Baliș și Gheorghe Da- 
roczi ei au arătat că, în ultimele zile, 
transportul a fost sistat din cauza 
drumului desfundat ce comunică cu 
parcelele brigăzilor. Credem că o so
luție în acest caz ar fi repararea 
grabnică a drumului.

Cele mai multe probleme și care 
trebuie soluționate grabnic se ridică 
în legătură cu transportul și admi
nistrarea îngrășămintelor chimice. Pe 
rampa din stația Pașcani, unde se des
carcă îngrășămintele chimice, de pildă, 
risipa întrece orice măsură. Mii de 
kilograme de azotat și superfosfat sînt

petrificate, amestecate cu pietriș, cu 
tăieței de sfeclă etc. Cine sînt cei care 
și-au „uitat" îngrășămintele pe rampă 
sau mai bine zis le-au împrăștiat aici? 
Este greu de precizat. Este clar însă 
că aci au sosit îngrășăminte atît pen
tru cooperativele agricole Lunca și 
Vatra din orașul Pașcani, cît și pen
tru cele din Valea Seacă, Moțca, 
Cristești, Stroiești, Hărmănești și al
tele.

Dar cum se face că nici consiliile 
de conducere ale cooperativelor agri
cole și nici uniunile cooperatiste n-au 
văzut că pe rampa din Pașcani sînt 
așa mari pierderi de îngrășăminte a- 
runcate încă de anul trecut ? Nu ne 
îndoim că noile organe agricole ale 
județului Iași vor lua măsurile nece
sare pentru ca îngrășămintele să nu 
mai fie părăsite pe această rampă. 
Trebuie spus că și la Vaslui sînt în
grășăminte chimice pe rampă. Mai 
bine zis aici nu este stabilită o ram
pă pentru îngrășăminte chimice și de 
fiecare dată cînd acestea sosesc se 
descarcă fie peste cărbuni, peste pie
triș și nisip etc.

Este adevărat, în județul Mureș e-, 
xistă mai multă grijă pentru trans
portul îngrășămintelor chimice din 
gări, dar o parte din ele se degradea
ză în unitățile agricole din cauza păs
trării necorespunzătoare. La coopera
tiva agricolă din Coroi, îngrășămin
tele azotate stau aruncate într-o șură 
deschisă, iar prin părțile laterale 
curge conținutul sacilor rupți, încît 
nu se poate distinge zăpada de în
grășăminte.

Problema fertilizării terenului, grija 
pentru întreaga cantitate de îngrășă
minte chimice trebuie să preocupe în 
mai mare măsură atît consiliile de 
conducere din unitățile agricole, cît 
și organele agricole județene, întrucît 
aceasta constituie o sursă principală 
de sporire a recoltelor.

/

R. APOSTOL, I. P1TICU, 
M. CORCAC1, L. DEAKI

Intrat în cel de-al șase
lea an al existenței sale, 
Combinatul de hîrtie și ce
luloză Suceava se detașea
ză azi — de fapt, încă din 
primul său an de funcțio
nare a luat un start econo
mic bun — ca una din 
unitățile cu o puternică 
personalitate în ansamblul 
unităților industriei chimi
ce. Afirmația poate fi sus
ținută, de pildă, cu rezul
tatele pe care acest harnic 
și priceput colectiv a în
cheiat anul 1967. Lista lor 
este bogată, dar nu mă 
opresc decît la două, care 
socotesc că, într-un fel sau 
altul, exprimă sintetic bi
lanțul activității combina
tului. Comparativ cu pla
nul, la sfîrșitul anului tre
cut, nivelul cheltuielilor de 
producție a fost mai mic 
cu aproape 21 milioane lei, 
iar beneficiile suplimentare 
s-au cifrat la circa 24,4 mi
lioane lei.

Acestea sînt, fără îndo
ială, dovezi care atestă 
convingător gradul de pro
ductivitate a muncii, factor 
esențial al dinamismului 
producției combinatului, 
dar și nivelul de economi
citate a întregii lui activi-

în vara anului trecut, constructorii 
de linii de înaltă tensiune din țara 
noastră au avut o surpriză plăcută. 
Conductorii de aluminiu-oțel, de 450 
mm p, destinați liniilor de peste 
220 kV, nu mai purtau ca de obicei 
emblema unor firme străine, ci a 
unei întreprinderi românești : Fabri
ca de radiatoare și cabluri Brașov. 
Evenimentul e plin de semnificații : 
industria românească marca prin a- 
ceasta cucerirea unor noi poziții în
tr-un sector al producției unde pînă 
atunci se recurgea la importuri.

La cererea C.S.P.-ului și a Minis
terului Energiei Electrice, Institutul 
de proiectări laminoare a întocmit în 
1966 un studiu tehnico-economic pri
vind dezvoltarea sectorului de ca
bluri, în așa fel încît acesta să aco
pere necesitățile interne de conduc
tori din oțel-aluminiu pentru liniile 
de înaltă și joasă tensiune, prevă
zute să se construiască în cincinal. 
Soluția propusă de proiectant solicita 
importul a 5 mașini de cablat. în 
acest scop, C.S.P.-ul a și alocat suma 
de 23 milioane lei pentru achizițio
narea acestor mașini, prima urmînd 
să fie montată în 1968.

Cum una din variantele preconi
zate de institutul amintit prevedea 
ca noile mașini să fie montate la 
Brașov, conducerea fabrioii a con
sultat și cele 3—4 o- 
ferte ale unor firme 
străine furnizoare 
ale utilajelor respec
tive.

— Acesta a fost mo
mentul decisiv, ne 
spunea ing. Valentin 
Călin, directorul Fa
bricii de radiatoare 
și cabluri Brașov. 
Ne-am dat seama că 
mașinile respective 
se pot construi în 
țară, pu'nînd capăt 
importului lor. Pro
blema care se punea 
era : cine anume 
să-și asume răspun
derea realizării ma
șinilor de cablat ? 
După o consultare a 
celor mai competen
te cadre din între
prindere, am ajuns 
la concluzia că pu
tem fabrica noi în
șine aceste mașini,
îmi amintesc cum ne-am adunat vreo 
15—20 de cadre, muncitori, ingineri, 
tehnicieni. Fiecare și-a spus păre
rea, a propus soluții. în cele din ur
mă am hotărît să le execute colec
tivul nostru.

Fabrica de radiatoare și cabluri 
nu este o întreprindere de talia uzi
nelor de tractoare sau de autoca
mioane, nu dispune de potențialul 
tehnic și uman al acestora. Cu toate 
acestea, cadrele de specialiști ai în
treprinderii au trecut cu hotărîre la 
îndeplinirea sarcinii asumate. Con
tau, în fond, nu numai pe capacitatea 
colectivului, dar și pe spijinul unora 
dintre întreprinderile constructoare 
de mașini din oraș. S-a întocmit un 
plan bine corelat, cu termene și răs
punderi.

în mod practic, în cazul asimilării 
unor mașini și utilaje noi întreprin
derile încep, de obicei, cu însușirea 
celor mai puțin complexe, care ri
dică probleme mai puțin dificile. Co
lectivul fabricii brașovene a proce
dat altfel. A început cu cea mai com
plexă și cea mai importantă mașină.

— Aceasta n-a fost deloc întâmplă
tor — ne-a declarat ing. Nicolae

Androne, energeticul șef, (care ală
turi de directorul întreprinderii, de 
Gheorghe Tulai, mecanic șef, și Vir
gil Rașcu. inginer proiectant, a parti
cipat la punerea la punct a asimi
lării acestor produse). Realizînd cea 
mai complexă mașină, noi am urmă
rit, pe de o parte, să se renunțe la 
importul celor 3 500 tone conductori 
de 450 mm p prevăzuți pentru 1967 
și care costau statui nostru zeci de 
milioane lei, iar, pe de altă parte, 
asimilarea ei putea constitui un ar
gument solid pentru a se evita achi
ziționarea celorlalte patru utilaje.

în momentul definitivării planului 
pe 1967, mașina fusese în mare parte 
proiectată, iar unele piese lansate în 
fabricație. Dar pentru a ajunge la 
acest stadiu, cîte greutăți n-au tre
buit învinse, cîtă energie consumată ! 
Adeseori, sosirea nopții i-a găsit pe 
autorii mașinii aplecați asupra schi
telor și .planurilor, sau refăcînd cal
culele. (Nu se admiteau improviza
țiile). Proiectarea unei mașini de ca
blat nu este o treabă ușoară nici 
pentru un institut de proiectări, mai 
ales cînd asemenea utilaje nu s-au 
mai asimilat în țară. în plus, același 
mic grup de cadre tehnico-inginerești 
trebuia să se ocupe îndeaproape și de 
bunul mers al producției.

— Cele mai dificile probleme au

Firește, greutățile nu l-au ocolit pe 
constructorii mașinii.

— Au existat multe momente de 
încordare — spune directorul fabricii. 
Uneori, am gustat și din paharul in
succesului. De pildă, prima soluție 
adoptată la sistemul de frînă s-a 
dovedit — în timpul probelor — că 
prezintă unele imperfecțiuni. Calcu
lele au fost reluate de la capăt cu și 
mai multă hotărîre.

Din discuțiile avute cu autorii ma
șinii, am reținut că aceasta se dis
tinge prin unele caracteristici care o 
situează deasupra altor utilaje simi
lare din străinătate.

O caracteristică originală, deosebit 
de valoroasă a noii mașini, o repre
zintă faptul că s-a prevăzut soluția 
cu bobine pe care sîrma de aluminiu 
vine înfășurată direct de la trefilare, 
eliminîndu-se operația de rebobinare, 
așa cum' șe face la mașinile similare 
din străinătate — ne informează e- 
nergeticul-șef. Prin aceasta se econo
misește un mare volum de muncă.

La realizarea mașinii, fabrica s-a 
bucurat de sprijinul prețios al unor 

- întreprinderi „surori", cum ar fi uzi
na „Hidromecanica", Uzina nr. 2 Bra
șov și altele.

Și acum, cîteva cifre care oglin
desc eficiența

fost cele de calcul — precizează in
ginerul Gheorghe Tulai, mecanicul 
șef. Dispozitivele pe care mașina le 
pune în mișcare au o greutate de 
pînă Ia 20 tone. Se impunea punerea 
la punct a unui sistem corespunzător 
de pornire și atingere a turației de 
regim. în străinătate, în asemenea 
cazuri, se folosesc motoare foarte pu
ternice, acționate de curent continuu, 
pe care' noi nu le avem încă. A tre
buit să găsim o altă soluție. S-a uti
lizat un motor de curent alternativ, 
construit în țară care a fost comple
tat cu o instalație automată de por- 
•nire în sarcină.

— O altă chestiune complexă care 
trebuia rezolvată, ne-a declarat in
ginerul proiectant Virgil Rașcu, a 
constituit-o găsirea unui sistem ca
pabil să asigure o sincronizare per
fectă în timpul frînării celor trei 
corpuri ale mașinii, care acționează 
fiecare la o anumită turație și încăr
cătură. Era nevoie să se evite orice 
eroare de calcul, cît de neînsemnată 
ar fi fost. Acum se poate afirma 
că toate acestea au fost preîntîmpi- 
nate.

\

acestei realizări. Ma
șina „F.R.C. I" r- 
denumită așa de au
torii ei — a necesi
tat cheltuirea a 
1 658 000 lei din cre
dite de mică meca- 

din 
cos- 
lei. 

tre-

nizare. Adusă 
import, ea ar fi 
tat 6 milioane 
în cursul anului 
cut, ea a produs
2 815 tone conductori 
de 450 mm p la ni
velul necesităților. 
Ca urmare, prin re
nunțarea la impor
tul acestei cantități, 
statul nostru a eco
nomisit sume impor
tante. In anul 1968 
mașina va produce 
alte 4 400 tone con
ductori, economisin- 
du-se, pe 
cale, zeci șl 
milioane Iei.

Colectivul 
nu s-a oprit

această 
zeci de

fabricii 
aici. A 

trecut la proiectarea și executarea 
celorlalte patru mașini. Prima din 
această grupă, „F.R.C. II", destinată 
realizării conductorilor cu o secțiune 
cuprinsă între 70—400 mm p, a fost 
pusă în funcțiune recent. Față de 
prima, acesteia i s-au adus noi per
fecționări. Noua mașină sporește șl 
ea capacitatea de producție a între
prinderii cu încă 3 000 tone conduc
tori anuaL

în urma construirii celor două 
mașini și punerii lor în funcțiu
ne, sarcinile ce revin întreprinderii 
pentru 1970 Ia cabluri de oțel-alumi- 
niu vor putea fi realizate chiar în 
acest an. Ce planuri de yiitof are 
colectivul de la Brașov ? Bineînțeles, 
să termine proiectarea și executarea 
celorlalte trei mașini. Termenul pre
văzut pentru ultima mașină este 1 fe
bruarie 1969. Este o activitate de 
creație tehnică curajoasă șl eficientă, 
care merită să fie studiată și îmbră
țișată de alte întreprinderi.

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînfeii*

tăți. Se impune totuși o 
precizare. Oricît de specta
culoase ar fi cifrele, atit 
timp cît în spatele lor ră- 
mîn în stare potențială 
mari rezerve interne, ele 
nu ne pot determina să le 
calificăm ca un punct ter
minus, ca o graniță impo
sibil de trecut. Consideren
tele sînt lesne de înfățișat. 
Potrivit proiectului, o tonă 
de celuloză trebuia pro
dusă cu un consum de 2,7 
mc lemn rotund și 2,8 mc 
rămășițe de cherestea. Deși 
consumul efectiv de mate
rial lemnos „pe ansamblu" 
nu a depășit pe cel proiec
tat, la producerea a zeci și 
sute de tone de celuloză, 
sistematic, această propor
ție, socotită optimă din 
punct de vedere economic, 
a fost încălcată, în sensul 
că raportul a reprezentat 
4 mc lemn rotund și doar 
1,389 mc rămășițe de che
restea. Implicațiile econo
mice nu pot fi deloc negli
jate aproape 80 000 mc 
lemn rotund s-au consu
mat în. plus — anul trecut 
— peste prevederile proiec
tului,, ceea ce înseamnă 
amplificarea cheltuielilor 
materiale de producție cu

(Urmare din pag. I)
mentele unora cîstigă 
teren si soluția e accep
tată de toată lumea. 
Consecința 7 Consecința 
poate fi pozitivă, dar 
nu întotdeauna. Si lan
țul necazurilor continuă 
pînă cînd altcineva pro
pune altă încercare, 
salvatoare...

Așadar, furnaliștii nu 
sînt mulțumiți de „1“. 
Inginerul Itu nu știe 
cum să mă convingă să 
renunț la acest repor
taj sau, măcar, să fac... 
acolo, o însemnare de 
cîteva rînduri. E ade
vărat că în ultimele 
decade graficul său ur
că aproape constant, că 
se „înzdrăvenește" în- 
cet-încet, ca un om după 
boală, dar pînă la ora 
actuală nu merită nici

un fel de laudă. In vre
me ce furnalul 2 mer
ge strașnic și uneori 
trebuie „frînat" ca un 
tren scăpat la vale. 
Cînd maistrul Fritz A- 
dam, de la furnalul 2, 
a fost chemat să dea o 
mină de ajutor la fur
nalul 1, după cîteva ore 
a ridicat din umeri ne
putincios, zicînd că nu-1 
simte. Pentru că cei 
doi „gemeni" seamănă 
perfect doar la înfăți
șare. „Caracterele" sînt, 
în schimb, total diferite.

Inserarea a coborît 
de mult. Sună telefonul. 
Cineva din conducerea 
combinatului întreabă

I

cum mai merge furna
lul. Apoi soția ingineru
lui Itu își întreabă soțul 
dacă are de gînd să mai 
vină 
rul 
și o 
siune are. Pe ușă intră 
inginerul-sef al combi
natului, Dan Constan
tin, și se întîlneste cu 
șeful secției furnale, 
Richard Szattinger, abia 
ieșit din convalescență. 
Privesc amîndoi tabloul 
de comandă însoțiți de 
mai multi ingineri și 
maiștri, iar eu îmi dau 
seama că asist la un 
„consult de medici" în 
toată regula. „Pacien-

acasă. Dispece- 
sună „suflanta" 
întreabă ce pre-

continuă să atba 
toane dar, cu pasiune 
și conștiinciozitate, cu 
eforturi greu de de
scris, furnaliștii reu
șesc să-i insufle viață, 
să-l facă părtaș la re
corduri. Cine sînt mem
brii acestui echipaj 
mult încercat ? Simt ne
voia să citez măcar nu
mele cîtorva: furnaliștii 
Teodor Popeț, Ion Mur- 
deală, Pavel Bojincă, 
șefii de echipă Dumi
tru Comei si Velimir 
Uros, maiștrii Traian 
Pîrvu, Aurel Barna și 
Iosif Orthmayer, ingi
nerul Macu Zaica, șef 
de tură. Împreună cu

alțu, acești oameni au 
muncit la repararea 
furnalului, s-au necăjit 
cu toanele lui în tim
pul rodajului, iar acum 
nu-si găsesc pace pen
tru că furnalul lor 
merge mai slab decît 
„mezinul" său, furna
lul 2.

Din nemulțumirea lor 
se naște o energie, o 
ardere necontenită, o 
abnegație palpabilă, 
înaintea căreia te pleci, 
ca în fața oricărui zbu
cium omenesc profund, 
chezășie a tuturor crea
țiilor si depășirilor. 
Pentru că eforturile, 
pasiunea incandescentă 
a acestor oameni îți in
spiră certitudinea că și 
acest moment critic, ca 
atîtea altele, va fi în
vins.

peste 2 milioane lei. Risi
pa, din păcate este și mal 
mare, dacă ne gîndim că 
lemnul rotund constituie 
unul din materialele deo
sebit de valoroase pentru 
economia națională.

Dar, încălcarea structurii 
optime prevăzută de pro
iect se constată și în ce 
privește consumul de fibră 
pentru producția de hîrtie. 
Bunăoară, pentru fabrica
rea unei tone de hîrtie s-a 
prevăzut, în documentația 
tehnică, un consum de 
835 kg celuloză și 150 
kg maculatură. Proporția 
s-a încălcat, folosindu-se 
953,4 kg celuloză și numai 
85,2 kg maculatură. Din a- 
ceastă „mutație" a rezultat 
un consum neeconomic de 
3108 tone fibră. Avînd în 
vedere depășirea consumu
lui de fibră pe total și fap
tul că maculatura nu s-a 
consumat la nivelul proiec
tului, depășirea cheltuie
lilor materiale de produc
ție însumează alte 9 mili
oane lei.

Precizăm, dacă toate a- 
cestea ar fi doar de do
meniul trecutului, nu am 
mai analiza nici încălcă
rile amintite și nici conse
cințele lor. Fapt este că 
ele tind să se repete aido
ma și în prezent. Respec- 
tîndu-se aceeași proporție 
dăunătoare din 1967, prin 
plan s-a prevăzut în 1968 
un consum de lemn rotund 
mai mare cu circa 75 000 
mc decît cel stabilit în 
proiect. Cît privește pro
ducția de hîrtie, s-a preco
nizat un consum de macu
latură de numai 56 kg pe 
tonă de hîrtie — în condi
țiile în care proiectul indi
că 150 kg, după cum am 
mai spus. Iar la consumul 
de fibră, în loc de 985 kg 
s-a planificat 1 000 kg. Toa
te aceste depășiri progra
mate vor genera un con
sum, peste cel proiectat, de 
6 387 tone celuloză, ceea ce 
va însemna în ultimă in
stanță o amplificare a pre
țului de cost cu mai mult 
de 7 milioane lei.

Cu mult mai consistente 
ar fi fost și ar fi în 1968 
rezultatele economice ale 
colectivului de la C.C.H.-

Suceava, dacă s-ar urmări 
cu perseverentă respecta
rea normelor de consum 
(plus diminuarea lor. cum 
ar trebui) și la alte mate
riale. Anul trecut, față de 
norma proiectată, depăși
rea consumului de săruri 
sodice a însumat peste 6 
milioane lei. Este adevărat 
pentru anul curent s-a pla
nificat un consum mai re
dus ca cel realizat în 1967, 
dar totuși mult superior 
celui proiectat. Motivul 
principal al depășirii con
sumului și a cheltuielilor la 
sărurile sodice îl constituie 
procentul redus de recupe
rare a acestora. Față de o 
recuperare proiectată de 88 
la sută, în anul trecut s-a 
realizat numai 76,76 la sută, 
după ce în anumite perioa
de, bunăoară, trimestrul IV
— a scăzut pînă la 74,97 
la sută. Aproximativ pe a- 
ceeași curbă a risipei se 
înscrie și consumul de e- 
nergie electrică.

Repet încă o dată, toate 
aceste neajunsuri tind să 
capete un caracter de repe
tabilitate, dar în proporții și 
mai mari. începînd din tri
mestrul II a.c. vor intra în 
funcțiune noi mașini de fa
bricat hîrtie, la care se 
preconizează un consum 
mediu pe tona de hîrtie 
de 1 226 kg celuloză, 
ceasta cifră este 
gerată, avînd în 
la prima mașină 
instalată încă la 
funcțiune a 
în primele trei trimestre de 
exploatare s-a înregistrat 
un consum mediu de 1013 
kg. consumul maxim fiind 
de 1 049 kg cînd ea nu era 
pusă la punct. în plus, noile 
mașini de fabricat hîrtie 
sînt mult mai perfecționate.

Mai prezentăm și alte ar
gumente. In timpul probe
lor tehnologice, proiectan
tul a indicat un consum de 
1 034 kg celuloză pe tona de 
hîrtie. Or. acestea nu con
stituie regimul optim de 
funcționare a instalațiilor 
amintite. Atunci cum se 
justifică legalizarea risipei
— în 1968 — adică utiliza
rea, în plus față de pro
priile rezultate, a circa 
4 500 tone celuloză ? Sub-

A- 
total exa- 
vedere că 
de hîrtie, 
darea în 

combinatului,

stratul este unul singur. 
Combinatul are „condiții" 
să lucreze lejer, iar la 
sfîrșitul anului 1968 să.„ 
raporteze multe, foarte 
multe economii. Fapta va 
fi apreciată ca un mare 
succes. Personal, am socotit 
întotdeauna acest tip de 
„economie" ca cea mai a- 
bundentă sursă de risipă.

în cazul de față este 
evidentă tendința condu
cerii combinatului sucevean 
de a-și crea rezerve mari 
la consumul specific, preț 
de cost și la beneficii. Eco
nomisirea prin plan a con
sumului celor 4 500 tone 
celuloză înseamnă majora
rea cu 8 190 000 lei a pro
ducției marfă, prin vînzarea 
disponibilului către alte 
unități- fără a neglija și 
faptul că apare posibilita
tea realizării unei produc
ții suplimentare de circa 
5 000 tone hîrtie. Numai așa 
și-ar găsi o utilizare su
perioară, cei peste 26 000 mc 
material lemnos cît sînt 
necesari pentru producerea 
acestei cantități suplimen
tare de celuloză inclusă 
fără temei în norma de 
consum. Supraevaluate 
sînt1 și consumurile speci
fice de Ia Centrala electrică 
de termoficare — etapa a 
doua. Să explic. Pentru 
determinarea realistă, a 
acestor consumuri specifi
ce, Direcția generală a in
dustriei hîrtiei și celulozei 
din Ministerul Industriei 
Chimice hotărîse ca o co
misie de la Combinatul de 
celuloză și hîrtie Brăila, 
unde s-au realizat consu
muri cu mult mgi mici de
cît cele planificate de uni
tatea din Suceava, să facă 
aici o analiză competentă. 
Deși acest lucru se stabili
se la înceDutul lunii ianua
rie a.c., pînă la 6 februarie 
1968 nu se deplasase ni
meni la Suceava.

Salutăm economiile și plu
surile la beneficii ! Numai 
că acestba nu trebuie ob
ținute prin „umflarea" pre
vederilor planului.

loan HALUNGA
Direcfia teritorială 
de control și revizie 
Suceava

Întreprinderi 
fruntașe 

1 

pe ramură 
în întrecerea 
socialistă 
pe anul 1967

Sîmbătă au continuat să aibă 
Ioc în Capitală și în țară adu
nări festive pentru decernarea 
steagului și titlului de întreprin
dere fruntașă pe ramură în în
trecerea socialistă pe anul 1967. 
In industria petrolului și a ga
zelor, a primit steagul și titlul 
de întreprindere fruntașă pe ra
mură schela de extracție Ți- 
cleni. In anul 1967, sondorii și 
specialiștii acestei unități au de
pășit planul producției globale 
cu 5,10 la sută, pe cel al pro
ducției marfă cu 5,68 la sută, 
iar sarcina de creștere a pro
ductivității muncii cu 8,15 la 
sută. Sporuri mari au fost obți
nute la produsele de bază ale 
schelei: țiței, gaze brute, gazo
lină etc. In urma acțiunii de or
ganizare științifică a producției 
și a muncii, au fost lichidate 
pierderile planificate, realizîn- 
du-se un beneficiu peste plan 
de aproape 13 milioane lei.

★
Fruntașă în ramura industria

lizării lemnului a fost declarată 
„Iprofil“-București. Colectivul a- 
cestei întreprinderi și-a depășit 
planul la producția globală cu 
5,10 la sută, la producția marfă 
cu 4,40 la sută, iar la producția 
marfă vîndută și încasată cu 2,50 
la sută. Economiile peste plan 
s-au ridicat la mai bine de 4 mi
lioane lei, iar beneficiile la a- 
proape 5,5 milioane lei. O serie 
de sortimente de mobilă execu
tate aici s-au bucurat de o a- 
preciere bună la export

★
In fruntea întreprinderilor 

din transporturile rutiere se si
tuează Direcția de transporturi 
auto din Piatra Neamț. Activita
tea desfășurată în anul trecut s-a 
încheiat cu un bilanț pozitiv în 
domeniul transporturilor de 
mărfuri și deservirii călătorilor. 
Astfel, producția globală a fost 
depășită cu peste 22 milioane 
lei, beneficiile au atins 2,5 mi
lioane lei, iar cîștigul mediu pe 
salariat a crescut cu 11,1 la 
sută. Angajamentele luate de sa- 
lariații acestei unități la începu
tul anului trecut au fost depă
șite cu 15 milioane tone/km con
venționali parcurși. Parcul de 
autovehicule a crescut cu 42 au
tobuze, iar rețeaua de transport 
a fost extinsă cu aproape 130 
km.

★
Dintre stațiunile de mașini și 

tractoare a fost declarată fruntașă 
pe ramură S.M.T. Castelul din 
județul Constanța. Anul trecut, 
cooperativele agricole de produc
ție deservite de tractoriștii acestei 
stațiuni au obținut producții 
medii la hectar de 3 244 kg grîu, 
4 404 kg la porumb și 2 033 kg 
floarea-soarelui, depășindu-se pre- v 
vederile planului. Printr-o exploa
tare rațională a parcului de trac
toare și mașini agricole s-a obți
nut o reducere a prețului de 
cost pe hantru efectuat cu 7,94 
lei față de sarcinile de plan, 
ceea ce a determinat realizarea 
unor beneficii în valoare de 3,2 
milioane Iei.

★
In ramura I.A.S. cu pondere 

hortiviticolă, a fost distinsă cu 
steagul și diploma de fruntașă 
pe ramură întreprinderea agri
colă de stat de sere Arad, care 
a livrat o producție marfă cu 10 
la sută mai mare față de plan. 
Ca urmare a eșalonării produc
ției în tot timpul anului și îmbu
nătățirii calității legumelor, pla
nul de export a fost depășit cu 
30 la sută. Beneficiile întreprin- 
dării au fost sporite cu peste 8,5 
milioane lei, în timp ce cheltu
ielile de producție au fost re
duse cu 6 la sută. în cursul a- 
nului trecut, întreprinderea și-a 
sporit capacitatea prin darea în 
folosință a încă 4 ha de sere, 
executate în regie proprie, fapt 
care a permis reducerea cheltu
ielilor de construcție cu aproape 
600 000 lei la hectar, față de 
cele construite anterior.

■Ar
Printre întreprinderile decla

rate evidențiate pe ramură în în
trecerea socialistă pe anul 1967 
se numără : Rafinăria Ploiești, 
Uzina mecanică Poiana, între
prinderile de foraj Mediaș și Tg. 
Ocna (industria petrolului și a 
gazelor) ; C.I.L.-Suceava, Gherla, 
Rm. Vîlcea și I.R.U.M.-Reghin 
(industrializarea lemnului); I.R.A.- 
București-Grivița și Direcția dru
muri și poduri Iași (transporturi 
rutiere) ; I.A.S.-Neptun și Copou 
(I.A.S. cu pondere hortiviticolă) ; 
S.M.T.-Ziduri și Uzina dq repa
rații Timișoara.

(Agerpres)
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Ih deziderat 
esențial

Prof. Alexandru STERIADE
Liceul din Comarnic

Cum să fie eșalonată 
predarea noțiunilor 
de științe sociale

Nu puține sînt cazurile care atestă 
existenta elevilor cu un slab interes 
pentru învățătură, pentru pregătirea 
continuă și sistematică. Adeseori pre
zenta unor asemenea elevi diminuea
ză omogenitatea colectivului clasei 
și, prin aceasta, îi reduce capacita
tea de receptare la acțiunile școlii. 
După părerea mea, lipsa de interes 
pentru învățătură se datorează în
deosebi faptului că criteriile de ve
rificare a pregătirii elevilor și de 
stimulare, pe această bază, a celor 
mai buni dintre ei sînt încă destul 
de slabe. Absenta unor parametri 
exacti la care elevii să-și poată ra
porta cu exigență pregătirea lor sti
mulează comoditatea. în prezent, 
nota joacă uneori rolul unei sinecure, 
încetînd să mai constituie întotdea
una un element stimulativ, datorită 
abdicării repetate de la principiali
tate (rotunjire la limită 4,50—5, pro
movarea la corigentă pe baza unui 
minim inferior de cunoștințe, acor
darea calificativelor după criterii 
care nu întotdeauna au o bază obiec
tivă ș.a.). De aceea, propun institui
rea nnor examene, eventual chiar și 
sub forma unor sinteze, la sfîrșitul 
claselor a IV-a și a VIII-a, care să 
constituie un prilej pentru recapitu
larea cunoștințelor, pentru eviden
țierea celor mai buni elevi, pe care 
Studiul îl înfățișează ca pe un de
ziderat esențial al școlii noastre.

Desigur, cultivarea unui climat de 
muncă intensă și exigentă în rîn- 
durile elevilor nu poate fi concepută 
în afara aportului, de aceeași na
tură, al corpului profesoral, chemat 
să desfășoare o acțiune cît mai e- 
ficace, mai diversificată. Or, pentru 
aceasta, sprijinul metodologic primit 
de profesori pe diferite căi e ne
voie să depășească cadrul adese
ori limitat din prezent. în acest sens, 
propun renunțarea la unele forme 
de perfecționare, cum sînt așa-nu- 
mitele schimburi de experiență, șe
dințele de lucru cu diriginții, cons
fătuirile anuale, comisiile metodice 
pe specialități, ca fiind astăzi depă
șite și cu o eficientă scăzută. în lo
cul lor ar fi mult mai utile sesiu
nile de comunicări științifice pe spe
cialități, cercetările aplicative desfă
șurate sub îndrumarea institutelor 
pedagogice sau a altor instituții de 
învățămînt superior, care să antre
neze pe profesori în rezolvarea unor 
probleme majore ale învătămîntului.

Drepturi 
diferențiate 
elevilor din

Prof. Rozina STĂNESCU
Liceul nr. 32-București

în gama obiectelor care vin să-și 
dea contribuția la educarea tinere
tului în spiritul unei înaintate con
cepții despre viață, a unui înalt simț 
moral, un loc aparte ocupă științele 
sociale. Acest fapt a ghidat conside
rațiile, după părerea mea judicioa
se, făcute în Studiul privind dez
voltarea învătămîntului de cultură 
generală referitor la accentul deose
bit ce trebuie pus pe predarea eco
nomiei politice, filozofiei, socialis
mului științific, a noțiunilor de 
drept, de educație cetățenească.

Cred că, în viitorul context orga
nizatoric al școlii noastre, studiul 
științelor sociale poate fi extins pe 
mai multi ani, nu numai în ultima 
clasă a școlii generale (la disciplina 
„Educația cetățenească") și ultimele 
două clase din liceu. In prezent, 
chiar sub aspectul cantitativ, no
țiunile ce se predau la aceste dis
cipline reprezintă un volum foarte 
mare ce nu corespunde timpului a- 
fectat și împinge către o predare su
perficială. De aceea, propun ca stu
diul științelor sociale să fie eșalo
nat astfel: în clasa a IX-a, atît a 
școlii generale cît și în anul I ăl li
ceului, să fie introduse elemente de 
„Drept" și „Educație cetățenească", 
puternic ancorate în realitatea eco
nomică și juridică socialistă, cu cu
noașterea posibilităților practice de 
intervenire în cazul unor abateri ju
diciare sau a problemelor ce apar în 
relațiile sociale, în așa fel îneît ab
solventul să fie înarmat cu aceste 
cunoștințe necesare fiecărui cetățean. 
Studiul științelor sociale mi se pare 
că ar trebui apoi continuat în clasa 
a X-a a școlii generale și anul II 
de liceu cu „Economia politică".

profesionale

Ing. Nicolae BARBA 
director adjunct al Grupului școlar 

forestier-București

• în învățămîntul 
de cultură generală să 
se introducă lecții de 
istoria artelor, oferind 
elevilor cunoștințe în- 
tr-unul din ' cele mai, 
impresionante domenii 
ale culturii umane, 
(conf. univ. dr. Ale
xandru Tohăneanu, 
Institutul de arte plas
tice „N. Grigorescu"- 
București).

O în condițiile nou
lui cadru administra
tiv, ar fi binevenită 
înființarea în fiecare 
centru de județ a „Ca
sei învățătorului" (casa 
corpului didactic) — 
patronată de forurile 
de învățămînt și sin
dicale — în cadrul că
reia să-și desfășoare 
activitatea societățilș 
științifice ale cadrelor 
didactice, formațiile 
literare și artistice, 
(prof. Nicolae Jurca, 
directorul Liceului nr. 
4 din Brașov).

o Instruirea prac
tică a elevilor din în
vățămîntul profesio
nal să se facă, pe toa
tă perioada școlariză
rii, sub îndrumarea și 
controlul direct al șco

Problemele economiei socialiste, ale 
proprietății socialiste, ale relațiilor 
economice dintre state, ale vieții e- 
conomice mondiale se cuvin a fi cu
noscute de absolvenții școlii de 10 
ani, cu atît mai mult cu cît cei care 
nu vor merge la liceu pentru conti
nuarea Studiilor, se vor îndrepta, în 
multe cazuri, direct către produc
ție.

Urmează ca acei care intră în li
ceu (fie de cultură generală, fie de 
specialitate) — să continue studiul 
Științelor sociale. Astfel, în anul III 
ar fi potrivit să se studieze „So
cialismul științific", iar în anul IV, 
aspectele cele mai abstracte — dar 
mai ușor de înțeles la cei 18 ani ai 
elevilor — „Filozofia". Propun ca la 
secțiile umaniste și clasice studiul 
„Istoriei filozofiei" și a celorlalte e- 
lemente din „Filozofie" să fie ex
tins pe un număr mai mare de ore, 
decît la secția reală, pe baza unor 
programe si manuale diferențiate.

Editura didactică și pedagogică se 
va preocupa, desigur, să ne dea în 
perioada ce urmează manuale nu 
numai calitativ mai bune, dar și fru
moase, accesibile, plăcute la citit. 
Oare ilustrațiile nu-și pot găsi loc 
si într-un manual de „Filozofie", de 
pildă ? Consider, de exemplu, că 
unele capitole din „Istoria filozofiei" 
ar putea să fie ilustrate cu portre
tele marilor filozofi, cu imaginea u- , 
nei file de manuscris, cu o schemă, 
etc. In plus, socotesc necesare plan
șe pentru economia politică, filme 
din istoria culturii, filme documen
tare cu tematică economică și alte 
materiale didactice utile înțelegerii 
de către elevi a noțiunilor expuse 
în lecții.

lii, organizîndu-se pe 
lingă unele întreprin
deri centre de practi
că, mai ales pentru 
unele ramuri (con
strucții, industria mi
nieră, exploatări fo
restiere). Pentru a fi 
pregătiți la nivelul 
tehnicii moderne, ele
vilor este de dorit să 
Ii se prezinte (în la
boratoarele școlare și 
în producție) mașini 
moderne, cu randa
ment ridicat (prof, 
ing. Adrian Popescu, 
Grupul școlar fores
tier Brănești. județul 
Ilfov).

o Admiterea în șco
lile de maiștri să nu 
fie condiționată ne
apărat de absolvirea 
unei școli profesionale. 
Eventual, pentru can- 
didații care îndepli
nesc toate celelalte 
condiții, dar nu au ur
mat o asemenea școa
lă, să fie prevăzut un 
examen edificator a- 
supra tehnicii meseriei 
pe care o practică în 
producție (Gheorghc 
Vlad, ajutor maistru 
extracție. Schela Ber
ea. județul Buzău).

® Elevii de liceu să 
poarte uniforme dife
rențiate după secțiile 
pe care le urmează 
(Mihai Mitrea, student 
la Facultatea de me
dicină veterinară din 
Cluj).

« Consiliul pedago
gic al școlii, degrevat 
de diferite atribuții 
administrative de mai 
puțină importantă, să 
devină Consiliul știin
țific al școlii. Preocu
parea principală a a- 
cestuia să fie cerce
tarea științifică, lega
tă în esență de scruta
rea noilor orizonturi 
științifice, care duc 
înainte întregul front 
didactic spre realiza
rea calitativă și con
tinuă a învățămîntu- 
tului din școală (prof. 
Constantin Iacob, Si
biu).

• La școlile de 
maiștri să funcționeze 
și secții fără frecven
ță, pentru aceia care 
lucrează pe marile 
șantiere ale țării și 
vor să-și ridice cali
ficarea fără a părăsi 
producția. (Ghcorghe 
Popescu, I.C.H. Lotru).

• O lume nebună, nebună, ne
bună : PATRIA - 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 
20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 15,30 ; 
20.
• Blestemul rubinului negru : 
REPUBLICA (completare Nălcă 
pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 
14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FESTIVAL 
(completare Lauri celor mai buni)
— 8,30 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Am întîlnlt țigani fericiți : LU
CEAFĂRUL (completare Miracole)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, 
CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 
19 ; 21.
• Există încă sclave : CAPITOL 
(completare Din pămînt și foc) —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 18 ; 18,30 ; 20,45.
• Cel șapte samurai : VICTORIA
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Program de documentare șl 
comedii românești — 10 ; 12,30 ; 
Comisarul Maigret se înfurie —
14.30 : CINEMATECA.
• Dimineți de iarnă : LUMINA 
(completare Flora australiană) —
9.30— 16,30 în continuare ; 18,45 :
20,45.
• Program pentru copii : DOINA
— 9 ; 10 ; 11.
o Lordul din -Alexanderplatz : 
DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat șl o femeie : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30, AURORA (com
pletare Invitație) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
15,45 ; 18 ; 20,30, VOLGA (comple
tare Orizont științific nr. 11/1967)
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Stăpîn pe sine — Pledoarie 
pentru box — Stadionul vă aș
teaptă — File din istoria sportului
— Gustav face cură de slăbire : 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
• Căutați Idolul : GIULEȘT1 (com
pletare Exerciții și aplicații mi
litare) - 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
ARTA (completare Viața începe Ia 
40 de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15.
O Valetul de pică : FEROVIAR —
8.30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 17,45 ; 20,
EXCELSIOR - 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 (la ambele com
pletarea Miracole), GLORIA (com
pletare Pîinea noastră) — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e O sută unu daimațlenl : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Nălcă șl veverița) —
14 I 16 ; 18.15 ; 20,30.
• încercuirea : DACIA (comple
tare București, oraș al muzicii) —
8.30— 14,30 în continuare ; 16,30 ;
18.45 ; 21, MIORIȚA (completare 
Republica la 20 de ani) — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O O fată fericită-t BUZEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, COSMOS (com
pletare împlinire) — 10 ; 12 ; 14,30 ;
16.30 : 18,30 ; 20,30.
« Martin soldat : PACEA (comple
tare Echipa) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• împușcături pe portativ : GRI- 
VIȚA (completare Orizont științific 
nr. 12/1967) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, MELODIA (completare 
10, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN 
(completare Pași spre Brâncuși)
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45.
• De trei ori București : BUCEGI
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® Contele Bobby, spaima vestului 
sălbatic : UNIREA (completare în
cercuirea) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Capcana : TOMIS (completare 
Dați-mi un calmant) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Orizont științific nr. 
12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 
20,30.
® Reîntoarcerea lui Surcouf: 
FLACĂRA (completare In întîm- 
plnarea viitorului) — 15.30 ; 18 ; 
20,30.
• Corigenta domnului profesor : 
VITAN (completare Mai bine să 
prevenim. Profilaxia TBC) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Innorare trecătoare : POPULAR 
(completare Pași spre Brâncuși) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Romanță pentru trompetă : 
MUNCA (completare Dacă aș fi 
știut) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Cerul începe la etajul III : MO
ȘILOR (completare Mihail Kogăl- 
niceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Servus, Vera 1 : CRINGAȘI 
(completare Nălcă șl veverița) '— 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Război și pace (seriile I și H) : 
VIITORUL — 15 ; 19,30, LIRA —
15 i 19.30.
• Careta verde : FLOREASOA 
(completare Anatolia ospitalieră) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16; 18,15; 20,45.
• Moartea după cortină ; RA
HOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cînd tu nu ești : PROGRESUL 
(completare Sănătatea mintală a 
copilului) — 11 ; 14,30 ; 16,30 ; 18.30 ; 
20,30.
© Un nabab maghiar : DRUMUL 
SĂRII (completare Salut, Kenya !)
— 15 ; 17,30 ; 20,
O Escroc fără voie : COTROCENI 
Sletare Orizont științific nr. 

) - 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Jocuri neschimbate : FEREN
TARI (completare In căutarea 
timpului pierdut) — 15,30 ; 18 ; 

I 20,30.

Sîmbătă dimineața au luat sfîrșit 
lucrările Adunării generale a Aca
demiei Republicii Socialiste Româ
nia.

In încheierea dezbaterilor a luat

cuvîntul acad. Miron Nicolescu, 
președintele Academiei.

A urmat festivitatea de decerna
re a premiilor Academiei pe anul 
1966,

în numele Prezidiului Academiei, 
acad. Miron Nicolescu a felicitat 
călduros pe laureați.

(Agerpres)

Premiile Academiei
Republicii Socialiste România 

pe anul 1966
Matematică

PREMIUL „SIMION STOILOV" : 
a). — Ciclul de lucrări de teoria su
prafețelor riemanniene șl a reprezen
tărilor cvasiconforme. Autor: Cabi- 
ria Cazacu-Andreian ; b). — Ciclul 
de lucrări de topologie algebrică. 
Autori : Aristide Deleanu, Dan Bur- 
ghelea.

PREMIUL „GHEORGHE ȚIȚEI- 
CA“ : a). — Lucrarea : „Geometria 
configurațiilor Myller". Autor : Radu 
Miron ; b). — Lucrarea : „Probleme 
plane în teoria elasticității". Vol. I și 
II. Autor : Petre P. Teoderescu .

PREMIUL „GHEORGHE LAZĂR" : 
a). — Grupul de lucrări de analiză 
funcțională, teoria distribuțiilor și in
tegrale vectoriale. Autor: Romulus 
Cristescu ; b). — Lucrarea : „Metode 
matematice în hidrogazodinamica 
subterană". Autor: Ștefan Gheor- 
ghiță.

Fizică
PREMIUL „DRAGOMIR HURMU- 

ZESCU" : a). — Lucrarea : „Timpul 
de viață al muonului negativ în plu
toniu 239". Autori : Viorel Cojocaru, 
LiViu Marinescu, Ioana Mihai, Ma
rius Petrașcu, Gheorghe Voiculescu, 
Anatolii Efimovici Ignatenco, Mihaii 
Nicolaevici Omellanenco.

PREMIUL „CONSTANTIN MICU- 
LESCU": a). — Grupul de lucrări 
legat de cunoașterea proceselor din 
plasmă, în cîmp magnetic în condi
țiile descărcărilor cu catod concav. 
Autori : Constantin Popovici, Maria 
Someșan ; b), — Grupul de lucrări 
privind dezvoltarea metodelor optice 
de studiu al macromoleculelor. Au
tori : Margareta Giurgea, Ion Baltog.

Chimie
PREMIUL „NICOLAE TECLU": 

a). — Grupul de lucrări privind reac
ții de eliminare în chimia organică. 
Autor : Florin Badea ; b). — Grupul 
de lucrări privind mecanismul reac
țiilor de oxidare a hidrocarburilor cu 
acid cromic și derivații lui. Autor : 
Călin N.. Rențea.

PREMIUL „GHEORGHE SPACU" î
a) . — Grupul de lucrări privind pre
siunea de vapori și asocierea molecu
lară a vaporilor de halogenuri alca-

■ line topite. Autor : Letiția Topor ;
b) '. — Grupul de lucrări privind me
canismul descărcării catalitice a hi
drogenului și deducerea treptelor 
polarografice catalitice. Autor : Au
relian Călușaru.

Tehnică
PREMIUL „TRAIAN VUIA" : Lu

crarea : „Elaborarea \teoriei parame
trilor tranzitorii ai elementelor nefi- 
liforme ale circuitelor electrice li
niare". Autori: Alexandru Timotin, 
Andrei Țugulea.

PREMIUL „AUREL VLAICU" : a). 
— Lucrarea : „Optimizarea bilanțu
lui energetic general". Autori : Teo
dor Miclescu, Alexandru Papp ; 
b). — Ciclu! de lucrări privind 
scurgerea supersonică în jurul aripi
lor poligonale subțiri. Autor : Dan 
Mateescu.

Biologie
PREMIUL „EMIL RACOVITĂ" s 

a). — Lucrarea „Chilopoda". Fauna 
R.S.R.". Autor : Matic Zahiu ; b). — 
Lucrarea „Calanoida". Fauna R.S.R. 
Autor : Ahdriana Georgescu-Damian.

PREMIUL „EMANOIL TEODO- 
RESCU": a). — Lucrarea „Analiza 
imunochimică". Autori : Victor Ghe- 
ție, Valeriu Micușan ; b). — Lucra
rea : „Contribuții la studiul biologiei 
ciupercii Pseuddperenospora (humuli 
Miyabe et Takahashi Wilson) para
zită pe hamei". Autor : Vera Bontea.

Agricultură și silvicultură
PREMIUL „ION IONESCU DE LA 

BRAD" : a). — Lucrarea : „Soiurile 
de fasole F. 332 și F. 416". Autori : 
Dumitru Gh. Ionescu, Florin Gh. Gh. 
Popa ; b). — Lucrarea : „Culturi iri
gate". Autor : Marcu Botzan ; c). — 
Lucrarea: „Cromozomii mitotici la 
Gallus domesticus normal și iradie
re cu raze X". Autor : Stelian O- 
prescu.

PREMIUL „TRAIAN SAVULES- 
CU“ : a). — Lucrarea : Studiul cau
zelor și al metodelor de prevenire 
și combatere a uscării stejarului. 
Cap. XIII „Cercetări fiziologice în 
stejăretele cu fenomene de uscare". 
Autori : Ion Catrina, Zeno Spîrchez, 
Mihai Strimbei; b). — Lucrarea :
„Aspecte fitosanitare din pădurile 
R.S.R.". Autor: Mircea Petrescu.
Geologia, Geofizica și Geografia
PREMIUL „GRIGORE COBAL- 

CESCU" : a). — Lucrarea : „Studiul 
stratigrafie al Pliocenului dintre 
văile Țeleajen și Prahova". Autor: 
Elisabeta Hanganu ; b). — Lucrarea : 
„Studiul depozitelor pliocene din re
giunea cuprinsă între Valea Buzăului 
și Valea Bălăneasa". Autor : Ioana 
Pană.

PREMIUL „GHEORGHE MUR- 
GOCI" : a). — Lucrarea : „Muntele 
Mare, studiu geologic și petrografic". 
Autor : Radu Dimitrescu ; b). — Lu
crarea : „Modelarea naturală a re
liefului și eroziunea accelerată". Au
tor : Victor Tufescu.

Medicină
PREMIUL „GHEORGHE MARI

NESCU" : a). — Monografia. „Histo- 
geneza cancerului tiroidian". Autor : 
Nicolae Simionescu.

PREMIUL „VICTOR BABEȘ" : 
a). — Grupul de lucrări în domeniul 
patologiei vasculare cerebrale și 
special patologia venoasă primitivă 
și secundară a creierului. Autor : 
Theodor Horneț ; b). — Grupul de 
lucrări în domeniul enzimopatologiei 
care aduc contribuții în studiul me
tabolismului energetic și al modifi
cărilor sale în cursul cronicizării he
patitelor șl în limfoamele maligne. 
Autor: Marcela Zamfirescu-Gheor- 
ghiu.

Economia și sociologia
PREMIUL „PETRE S. AURE

LIAN" : a). — Lucrarea : „Teorii și 
modele ale creșterii economice. Con
tribuții critice". Autor : Iosif Anghel.

Filozofia, psihologia și științele 
juridice

PREMIUL „SIMION BARNUȚIU": 
a), — Lucrarea : „Estetica vieții co
tidiene". Autori: Anton Moisescu,

Grigore Smeu ; b). — Tratat teoretic 
și practic de procedură a executării 
silite. Autori : Ilie Stoenescu, Arthur 
Hilsenrad. Saveliy Zilberstein.

PREMIUL „VASILE CONTA" : a).
— Lucrarea: „Sisteme logice și for
me normale în calculul prepozițional 
bivalent". Autor : Eugen Mihăiles- 
cu ; b). — Lucrarea „Soluția para- 
doxelor logico-matematice". Autor: 
Anton Dumitriu.

Istoria
PREMIUL „VASILE PÎRVAN" : 

a). — Lucrarea „Histria", vol. II. Au
tori : Suzana Dumitriu. Petre Ale- 
xandrescu; b). — Lucrarea : „Necro
pole din sec. al IV-lea e. n. în Mun
tenia". Autpri : Mitrea Bucur. Con
stantin Preda.

PREMIUL „NICOLAE BALCES- 
CU“ : a). — Lucrarea : „Adunarea 
națională de la Blaj 3—5 (15—17) mai 
1848. începuturile și alcătuirea pro
gramului revoluției din 1848 din 
Transilvania". Autor: Victor Che- 
resteșiu ; b). — Lucrarea : „George 
Baritiu. Viata si activitatea sa". Au
tor : Vasile Netea.

PREMIUL „ȘTEFAN GHEOR
GHIU" : Lucrarea : „Nicolae Titules- 
cu“. Autor : Ion M. Oprea.

Filologia
PREMIUL „TIMOTEI CIPARIU" : 

a). — Lucrarea : ..Termenii de înru
dire în limba română". Autor : Vasile 
Scurtu ; b). — Lucrarea : „Opera
lingvistică a lui Ion Budai-Deleanu". 
Autor : Ton Ghetie.

PREMIUL „BOGDAN PETRICEI- 
CU HAȘDEU": a), — Lucrarea :
„Viața lui Al. Macedonski". Autor : 
Adrian Marino : b). — Lucrarea :
„Cezar Boliac". Autor : Ovidiu Papa- 
dima. . /'

Literatură și arta
PREMIUL „MIHAIL EMINESUd"» 

a). — Volumul de versuri „Inima; o- 
menească" Autor : Mihail Celariânu.

PREMIUL „CIPRIAN FORUM-, 
BESCU" : a). — Lucrarea : „Princi
pii de pianistică". Autor : Theodor 
Balan ; b). — Lucrarea : „Bazele mo
dale ale cromatismului diatonic". 
Autor: Gheorghe Firea.

PREMIUL „GEORGE ENESCU" : 
a). — Concert pentru pian și orches
tră. Autor : Dan Constantinescu ; b).
— Cantata nr. 1 pentru mezzoso- 
prană, violoncel solo și orchestră. 
Autor : Andreas Porfetye.

PREMIUL „ION ANDREESCU" l 
a). — Ilustrațiile la „Comedia erori
lor" de W Shakespeare. Autor : Be
nedict Gănescu ; b). — Pictura :
„Peisaj industrial". Autor: Ion 
Gheorghiu.

.....  , Opera română : Frumoasa din Pv\ 'i> 
urea adormită — 11 ; Don Juan’ Vțr 

jT H............................o Teatrul de stat de operetă : Con-
w n» b '«wr tesa Maritza — 10,30, Țara surîsului

— 19,30.
« Teatrul Național „I. L. Caragiale" 

„ . , (sala Comediaj : Regina de Navara —
10, Apus de soare - 15, Romeo șl Julieta — 19,30, (sala Studio) : O femeie 
CU bani — 10, Jocul adevărului — 15, Topaze — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 10,30, Sfîntul — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Iuiius Cezar — 10, Livada cu vișini — 15, D-ale carnavalului — 20, (sala 
din str. AI, Sahla nr. 76 A) : Comedie pe Întuneric — 10 ; 15, Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 10, O noapte furtu
noasă — 15,30. Petru Rareș — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră 
— 10,30, Absența unui violoncel — 16, Jaguarul roșu — 20.
• Teatrul Giulești (la Sala Palatului) : Visul unei nopți de iarnă — 19 30 
O Teatrul „Barbu Delavrancea" :Miorița — 10,30, Vinovați fără vină — 19,30.
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni — 10.30. Medalion Alec- 
sandri — 15, Richard ai II-lea — 20.

S Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale" : 
alade — 10, Goana după fluturi — 20.

• Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema — 
11 ; 19,30, (sala Victoria) : Varietăți '68 — 11 ; 19,30.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînziana — 11, 
(sala din str. Academiei) : Fata babei și fata moșului (spectacol prezentat 
de Teatrul de păpuși Constanța) — 11.
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 16,30 ; 20.

După cum se preconizează, în mod 
chibzuit, în Studiul privind dezvol
tarea invătămîntului profesional și 
tehnic, pregătirea muncitorilor cali
ficați se va face prin scoli profesio
nale, ucenicie la locul de muncă și 
cursuri de calificare. Cum gradul de 
pregătire prin aceste forme este di
ferit, propun să se facă o diferen
țiere și în ce privește drepturile ab
solvenților. Astfel este de dorit să 
se aducă modificări legislației în vi
goare în privința intervalelor de 
timp la care se poate obține înca
drarea în categorii superioare. Ab
solvenții școlilor profesionale, care 
vor dispune de o pregătire mai com
plexă decît cei calificați prin cele
lalte forme, să obțină categorii mai 
înalte în intervale mai scurte de 
timp.

In ce privește drepturile acordate 
pe timpul școlarizării elevilor din 
școlile profesionale, consider util să 
se introduoă sistemul burselor pe 
baza rezultatelor la învățătură. Cu 
excepția trimestrului I din anul I, 
in celelalte trimestre să beneficieze 
de burse numai elevii care au obți
nut rezultate la învățătură peste o 
anumită limită — nota 7, bunăoară, 
și au avut o comportare corespun
zătoare — respectiv nota 10 la pur
tare. Măsura ar putea fi extinsă și 
mai departe. Dună terminarea șco
lii, pronun ca absolvenții să noată 
fi încadrați în cel pufin 2 categorii 
în funcție de rezultatele obținute pe 
timpul școlarizării și la examenul 
de absolvire. De exemplu : cei cu 
rezultate mai slabe să fie încadrați 
la categoria a IlI-a. iar cei cu re
zultate foarte bune la categoria a 
IV-a, sau să se prevadă o perioadă 
de stagiu de una la trei luni cu re
gimul școlar de retribuire a muncii. 
Pentru cei ce dovedesc o bună pre
gătire profesională încadrarea în 
producție să se facă după o lună, 
iar celorlalți să li se prelungească 
stagiul cu încă 1—2 luni.

în felul acesta consider că se va 
crea un stimulent pentru o pregă
tire și o comportare cît mai bupă a 
viitorilor muncitori în anii școlari
tății. ;

O o B B El Ei O
M-a îneîntat expoziția lui 

Camilian Demetrescu. Am 
avut prilejul unei rare în- 
tîlniri cu pictura. Cu un 
act de credință în arta cu
lorii. Intr-o vreme cînd ra
țiunea de a fi a picturii 
este pusă sub semnul în
trebării, cînd, în numele 
sau sub presiunea civiliza
ției tehniciste se proclamă 
necesitatea înlocuirii ei cu 
alte moduri de a fi ale 
plasticii, Camilian Deme
trescu voiește să rămînă 
pictor. Și mi se pare că a- 
ceasta înseamnă, astăzi,~ a 
apăra valorile sensibilității 
umane — acea floare a- 
leasă între toate — în
seamnă a apăra valorile 
culturii umaniste.

Firește că, din fidelitate 
pentru artă, se poate picta 
acum, întocmai ca altădată, 
ca și cum totul a rămas 
neschimbat în lume. Nu
mai că nimic din ceea ce e 
omenesc, nici arta, nu se 
sustrage istoriei, neînceta
tei deveniri. Camilian De
metrescu repune si el în 
cauză arta culorii. Dar nu 
pentru a căuta viitorul pic
turii dincolo de pictură, ci 
în bazele ei, în resursele ei 
specifice. Și nu în idealul 
steril al artei pure, ci în 
substanța fertilă a unei 
arte de idei. Spre a înțe
lege mai exact caracterul 
preocupărilor și valoarea 
experienței lui Camilian 
Demetrescu se cuvine să 
amintim de cartea sa 
Culoarea, apărută cu vreo 
doi ani în urmă. Lucrarea 
este rezultatul unui proces 
de cercetare fundamentală 
a domeniului culorii, o cer
cetare care rezumă cunoș-

tințele existente, dar care 
în același timp propune 
noi elemente de gramatică, 
aducînd în primul plan 
problemele de funcționali
tate a culorii, tncepînd cu 
Delacroix, continuînd cu 
Van Gogh, Gauguin, Ce- 
zanne, Seurat, Matisse, 
Kandinsky sau Delaunay, 
ultimul secol a întreprins 
o vastă anchetă asupra cu
lorii și a creat noi forme

culoare, limpede expus în 
prefața catalogului. Folo
sind cheile acestui sistem, 
el produce efecte statice și 
efecte dinamice, efecte sen
zoriale și efecte spirituale, 
în tonalități minore sau 
majore. Iar pentru aceasta 
a trebuit să adopte și să 
pună la punct o tehnică a- 
decvată de obținere a culo
rilor în stare pură. Și-a 
construit, prin urmare, un

spațiul și structura plas
tică, pe funcția ei formati
vă. La acest moment al 
ideației plastice, Camilian 
Demetrescu a fost confrun
tat cu problematica centra
lă a gîndirii artistice, o pro
blematică veche, dar care 
în zilele noastre a atins un 
grad maxim de acuitate : 
raportul între real și ima
ginar. Fernand. Lăger a

la semnificație. A înțeles 
că nu se poate fijunge 
acolo fetișizînd culoarea, a 
înțeles că pictura nu poate 
fi redusă la culoarea 
nudă, in sine și pentru 
sine, că totuși culoarea in- 
obiectivă nu duce la spiri
tualitate pentru că nu duce 
la forma comunicabilă, la 
simbol. Optînd pentru cu
loarea cu semnificație mo
rală, a optat pentf-u idee. Și,

SENTIMENTUL CULOUII
EXPOZIȚIA CAMILIAN DEMETRESCU

ale acestui limbaj. Cami
lian Demetrescu face un 
pas pe un drum propriu, 
în încercarea de a de
monstra un fapt — evi
dențiat și în subtitlul cărții 
sale, Suflet și retină : cu
loarea nu este numai un 
limbaj prin excelență sen
zorial, plăcut ochiului ; ea 
poate fi un limbaj ideo- 
afectiv, ea poate exprima 
zonele înalte ale spiritua
lității. Expoziția lui Cami
lian Demetrescu repre
zintă prima etapă de rea
lizare a programului său. 
In acest cadru, pictorul 
nostru stabilește un coci 
elementar al gamelor de

fel de orgă și o face să 
cînte. Solfegiile, gamele, 
variațiunile le-a executat 
în atelier, zile și ani. Nouă 
ne-a dat cîteva poeme. 
Mai presus de orice, în 
poemele sale, Camilian De
metrescu aspiră la trans
mutația ideală a energiei 
emoționale a culorii în e- 
nergie morală, a valorilor 
optice în valori spirituale.

Pictorul Camilian Deme
trescu pornește însă la a- 
ceastă temerară ascensiune 
întemeindu-se pe una din 
marile cuceriri ale gîndirii 
artistice moderne, pe ca
pacitatea culorii de a 
crea forme, de a construi

spus lucrurilor pe nume, 
clarvăzător și ferm : „Ope
ra plastică este «starea e- 
chivocă» a acestor două 
valori, realul și imaginarul. 
A găsi echilibrul între a- 
cești doi poli, acolo e difi
cultatea, dar a tăia dificul
tatea în două și a nu lua 
decît sau unul sau altul 
din termeni, a face sau 
abstract pur sau imitație, 
este cu adevărat prea fa
cil si înseamnă a evita pro
blema in totalitatea ei."
Camilian Demetrescu nu a 

ocolit dificultatea ; situîn- 
du-se în acest centru pro
blematic al artei moderne, 
el a căutat calea care duce

în artă, ideea devine for
mă ; ideea e sublimată în 
forma evocatoare.

Tablourile sale sînt for
me ale visurilor, ale inte
rogațiilor și aspirațiilor u- 
mane. Orga lui de culori 
înaltă realul spre cerul ne
limitat al poeziei, într-o 
lume stelară : o lume a e- 
venimentelor primordiale. 
Toate acele „peisaje" fa
buloase sînt deschideri mi
tice spre facerea lumii și 
a omului. Nu aparțin rea
lității vizibile, dar, la li
mita între real și ireal, 
creează forme vizuale, o 
realitate spirituală vizibilă. 
Această poetică nu este, nu

vrea să fie ruptă de sfera 
reprezentărilor, a ideilor 
despre sensurile existenței 
umane. Dacă artistul nu
mește Distrugere unul din 
tablouri, este pentru că in
tr-adevăr formele și at
mosfera cromatică — prin 
simbolistica violetului — 
sugerează sentimentul ca
taclismului, denunțînd spi
ritul răului, al distrugerii. 
Nici o denumire nu este 
arbitrară, gratuită. Fiecare 
tablou sau ciclu este legat 
de o idee, de o problema
tică.

Elogiind pictura ca artă 
supremă, Leonardo prețuia 
mai puțin culoarea. Fiind
că, zicea el, frumusețea, cu
lorilor nu se datorește pic
torului, nu este o creație 
a artistului, ci un produs 
al fabricantului. Genera
țiile de artiști ai epocii mo
derne s-au străduit să rea
lizeze conversiunea culo- 
rii-materie în culoare-spi- 
rit. Un astfel de artist este 
și Camilian Demetrescu. A 
creat un univers pictural. 
Ordinea, unitatea acestui 
univers sînt expresia 
coerenței între tehnică, 
limbaj și viziune, între va
lorile emoționale și idea- 
tive ; expresia unei ar
monii interioare și a unei 
filozofii.

In catalogul expoziției 
sale, Camilian Demetrescu 
face o afirmație plină de 
interes; „...în căutările
viitoare voi încerca să mă 
apropii de teme mai puțin 
generale, cu alte cuvinte, 
de subiect..." Este o pro
misiune. Și am certitudi
nea unei împliniri.

Anatol MÎNDRESCU

t V
————Mamiiww iiwmaiaBea

10.30 — Pentru copil și tineretul
școlar. „Val-Vîrtej și a clo
cea minune a lumii" (re
luare).

11,23 — Poșta copiilor.
11.50 — Emisiunea pentru sate.
13.30 — Concert simfonic. In pro

gram Concertul nr. 1 pentru 
pian și orchestră de I. 
Brahms. Interpretează or
chestra simfonică a Radio- 
televlziunii. Dirijor : Henry 
Selbing. Solist Radu Lupu.

15.45 — „Careul magic" — meciul
de box Joe Louis — Primo 
Camera.

10,00 — Campionatul mondial de 
patinaj artistic. Demonstra
ții. Transmisiune de la Ge
neva.

18,00 — „Mărțișoare". Muzică popu
lară românească.

18.30 — Curierul artelor — emisiu
ne de actualitate teatrală, 
muzicală și plastică.

19,00 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Desene animate.
20,00 — Teatru în studio : „Căsă

torie cu de-a sila" de Mo- 
Here.

20.45 — Preludiu la Festivalul In
ternațional de muzică 
ușoară - Brașov, România.

21,00 — Film artistic : „Hoții și 
vardiștii". Comedie a stu
diourilor italiene cu Toto.

22.45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — Telesport.
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Pentru cauza unității partidelor 
comuniste și muncitorești

Întoarcerea de la moscova
A TOVARĂȘULUI GHEORGHE RADULESCU

(Urmare din pag. I)
ționale, că acestei întâlniri i s-a im
primat cursul punerii în discuție, 
criticării și blamării altor partide 
frățești, plenara Comitetului Cen
tral a hotărît ca partidul nostru să 
nu mai participe la lucrările aces
tei întîlniri.

Hotărârea luată corespunde în
tru totul poziției de principiu a 
partidului nostru care în mod con
secvent a refuzat, refuză și va re
fuza să participe și să se asocieze 
vreunei acțiuni de punere în dis
cuție în vreo formă sau alta și de 
condamnare a activității unui 
partid frățesc. Asemenea practici 
și metode nu pot decît să dăuneze 
în mod grav eforturilor pentru nor
malizarea relațiilor dintre partide, 
să contribuie la adîncirea diver
gențelor existente, să agrave
ze și mai mult pericolul adîncirii 
sciziunii. In situația actuală din 
mișcarea comunistă, cînd s-au acu
mulat și așa numeroase elemente 
de încordare și suspiciune — ge
nerate îndeosebi de încălcări ale 
normelor de relații — situație care 
provoacă îngrijorare tot mai multor 
partide frățești, era și este deose
bit de necesar să nu se în
treprindă nimic, sub nici o formă, 
care ar putea să adauge noi mo
tive de neînțelegere, suspiciune, în
cordare celor existente, să aibă 
drept efect agravarea relațiilor 
dintre partide.

Pornind de la înalta răspundere 
pe care o are față de interesele 
vitale ale poporului român, ale 
cauzei socialismului și păcii, parti
dul nostru consideră că este un im
perativ categoric al zilelor noastre 
să se facă toate eforturile pentru 
normalizarea relațiilor dintre parti- 
dela comuniste și restabilirea pas 
cu pas a unității lor. Orice acțiune 
care se întreprinde trebuie să slu
jească apropierii șl înțelegerii, pe 
bazele marxism-leninismului, să 
aducă o contribuție reală la elimi
narea sau măcar la atenuarea uno
ra din sursele de tensiune, la îm
bunătățirea relațiilor dintre parti
de, la cauza unității lor.

Interesele luptei împotriva impe
rialismului, pentru democrație și 
progres social, pentru apărarea 
păcii în lume cer să se facă totul 
pentru întărirea unității’între toate 
partidele comuniste și muncito
rești, fără excepție, pentru dezvol
ta; p solidarității internaționaliste 
dirt ele, pentru unirea tuturor 
f«“,3 or antiimperialiste, progre
ss. . în cadrul istoric actual, por
nii,/Ai-se de la procesele ireversi
bili de dezvoltare a partidelor, uni
tatea ți solidaritatea internaționa-

ADEZIUNE DEPLINĂ FAȚĂ DE
HOTĂRÎREA PLENAREI CC. AL P.CR.

(Urmare din pag. I) 

tre partidele comuniste și munci
torești".

•u. \yinte de adeziune au rostit și 
pif. Emil Negruțiu, rectorul Insti
tutului agronomic, studenta Se- 
besteny Ibolya, de la Facultatea de 
filologie a Universității „Babeș 
Bolyai", studenta Andrei Maria, de 
la Facultatea de istorie-filozofie, 
conf. dr. Iuliu Căpușan, prorector 
al Institutului de medicină și far
macie, precum și mulți alți vor
bitori.

în încheierea adunării s-a dat 
citire unei telegrame adresate 
C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se spune printre 
altele : „Comuniștii din centrul u- 
niversitar văd în întreaga activi
tate depusă de delegația partidu
lui și în Hotărîrea adoptată de 
plenara C.C. o consecventă în
făptuire a politicii leniniste a 
P.C.R., de a asigura respectarea cu 
strictețe a normelor relațiilor din
tre partidele comuniste și muncito
rești, de normalizare a relațiilor 
dintre ele, de a găsi cele mai adec
vate căi și mijloace care să ducă 
la refacerea unității'mișcării comu
niste și muncitorești internaționa
le, la întărirea forțelor antiimpe
rialiste din întreaga lume.

Ne exprimăm totala noastră a- 
probare față de poziția P.C.R. ca 
în decursul întîlnirilor și consfătui
rilor internaționale partidele să 
se abțină să critice, să pună în 
discuție sau să judece sub orice 
formă activitatea politică internă 
sau externă a vreunui partid fră
țesc prezent sau nu la con
sfătuire. Aprobăm întru totul hotă
rîrea partidului no6tru. Văzînd în 
politica partidului nostru expresia 
năzuințelor și intereselor funda
mentale ale întregului popor, res
pectarea neabătută a principiilor 
internaționalismului proletar, noi, 
cadrele didactice, studenții, și cei
lalți slujitori ai școlii superioare 
clujene — români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
încredințăm C.C. al P.C.R. și pe 
dv. personal, tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, că strînși uniți în jurul 
Comitetului Central al partidului 
vom lupta neabătut pentru înfăp
tuirea politicii partidului nostru, 
spre binele și propășirea patriei și 
poporului român".

La Academia
Militară 
Generală

Adunarea activului de partid al 
Academiei Militare Generale — 
care a exprimat, prin cuvîntul a 

listă — de care are atîta nevoie 
mișcarea comunistă — se pot clădi 
numai pe temelia principiilor mar
xism-leninismului și ale internațio
nalismului proletar, ale indepen
denței și egalității partidelor, ne
amestecului în treburile interne 
ale altor partide, respectării drep
tului fiecărui partid de a hotărî 
singur asupra politicii și activității 
sale.

Pornind de la convingerea ma
joră că' ceea ce unește partidele 
comuniste și muncitorești consti
tuie esențialul și trebuie să pre
valeze asupra oricăror dispute, 
partidul nostru consideră că nimic, 
nici un' fel de deosebiri de păreri 
nu trebuie să fie transformate în 
factor de tensiune și încordare a 
relațiilor dintre partidele frățești, 
în ceea re-1 privește, partidul nos
tru a stat și stă consecvent pe po
ziția întăririi relațiilor prietenești 
de solidaritate internaționalistă și 
de colaborare cu toate partidele 
comuniste, fără\excepție.

Hotărîrea plenarei Comitetului 
Central al partidului a subliniat 
în mod deosebit dorința Partidului 
Comunist Român de a milita în 
continuare pentru dezvoltarea re
lațiilor cu toate partidele frățești 
— participante sau nu la întîlni- 
rea de la Budapesta. în acest spi
rit, partidul nostru va acționa cu 
perseverență, va dezvolta și în 
viitor contactele, colaborarea prie
tenească, legăturile de solidaritate 
activă cu toate partidele comuniste, 
lupta comună în interesul cauzei 
socialismului și păcii.

Plenara Comitetului Central a 
exprimat hotărîrea nestrămutată 
a partidului de a-și aduce și 
în viitor contribuția la normali
zarea relațiilor din mișcarea co
munistă, la apărarea și întărirea 
unității ei. Totodată, partidul și 
poporul nostru vor milita neobosit 
și de aci înainte pentru a dezvolta 
legăturile cu toate detașamentele 
clasei muncitoare, cu partidele’ și 
mișcările democratice din țările 
recent eliberate, cu toate forțele 
înaintate ale societății contempo
rane, avînd în vedere necesitatea 
unirii într-un singur șuvoi a tu
turor forțelor frontului antiimpe
rialist, aceasta fiind chezășia vic
toriilor în lupta pentru zădărni
cirea acțiunilor agresive ale im
perialismului, pentru realizarea 
aspirațiilor popoarelor.

Forța și vitalitatea politicii 
Partidului Comunist Român re
zidă în faptul că ea reflectă fidel 
interesele fundamentale ale po
porului român, ale națiunii noas
tre socialiste și, în același timp, co
respunde «în întregime intereselor 
generale ale cauzei • socialismului, 

numeroși vorbitori, întreaga ade
ziune a participanților la Hotă
rîrea plenarei extraordinare a 
C.C. al P.C.R. din 1 martie — a 
adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tova
rășului Nicolae Ceaușescu o tele
gramă în care se spune printre al
tele : „Activul de partid, întregul 
personal al Academiei Militare 
Generale aprobă din toată inima 
poziția adoptată de Comitetul Cen
tral al partidului nostru, care mi
litează pentru promovarea între 
partidele comuniste a unor relații 
bazate pe principiile marxism-le
ninismului și internaționalismului 
proletar, pe respectarea indepen
denței, egalității și neamestecului 
în treburile interne, pe dreptul fie
cărui partid de a-și elabora de sine 
stătător linia politică internă și ex
ternă, principii de care mișcarea 
comunistă are atîta nevoie. Spriji
nim întru totul — se arată în con
tinuare în telegramă — politica 
partidului nostru, care exprimă in
teresele vitale ale poporului român, 
ale întregii noastre națiuni socia
liste".

în județul 
Harghita

în județul Harghita la adunarea 
oamenilor muncii de la Uzina de 
fier Vlăhița, ing. Demeter Ferenc, 
directorul întreprinderii, inginerii 
Nicolae Tolbaru și Ernest Trailin- 
ger, muncitorii Sebestyen Imre și 
Raduly Lăszlo, vorbind în numele 
celor prezenți, au exprimat acordul 
deplin al acestora față de Hotă
rîrea C.C. al P.C.R. Acest document
— a spus inginer Demeter Ferenc
— exprimă întru totul gîndurile și 
voința noastră. Vorbitorii au ară
tat că hotărîrea adoptată de con
ducerea partidului în legătură cu 
întîlnirea consultativă de la Buda
pesta este pe deplin îndreptățită. 
Ei și-au manifestat sprijinul 
hotărît față de politica P.C.R. în
dreptată spre normalizarea relații
lor între partidele frățești, întărirea 
unității mișcării comuniste inter
naționale.

La fabrica de confecții din 
Miercurea Ciuc, unde au participat 
la adunare peste 1 400 de munci
toare, inginera Biro Katalin a 
subliniat hotărîrea colectivului de 
a sprijini neabătut politica justă a 
partidului, activitatea sa neobosită 
pentru înflorirea patriei, pentru 
întărirea coeziunii partidelor co
muniste și muncitorești în lupta 
împotriva imperialismului, pentru 
pace și progres. 

ale mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, ale luptei an
tiimperialiste, pentru pace, demo
crație, independență națională și 
progres social. Tocmai de aceea, ea 
se bucură de aprobarea și sprijinul 
întregii noastre națiuni socialiste. 
Adeziunea deplină a comuniștilor, 
a maselor largi ale celor ce mun
cesc, a întregului popor la această 
politică își găsește o puternică ex
presie în felul în care a fost pri
mită hotărîrea plenarei din 1 mar
tie a.c. în telegrama adresată Co
mitetului Central al partidului de 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
uzinelor „23 August" din București 
se spune între altele : „întregul 
colectiv al uzinei își exprimă de
plina aprobare față de politica in
ternă și externă a partidului și sta
tului nostru. Poziția fermă a Parti
dului Comunist Român de a nu se 
întreprinde nimic, sub nici o formă 
care să aibă drept rezultat agra
varea relațiilor dintre partide, a- 
dîncirea divergențelor, dovedește 
înalta principialitate și grija deo
sebită a conducerii partidului față 
de cauza unității și coeziunii miș
cării comuniste".

„Membrii Academiei, cercetătorii 
științifici și toți lucrătorii institu
țiilor Academiei — se spune în te
legrama pe care aceștia au adre
sat-o Comitetului Central — dau 
o înaltă apreciere eforturilor con
secvente și principiale ale condu
cerii partidului nostru îndreptate 
spre întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale și sprijină întru totul 
politica externă a partidului și a 
statului nostru".

„Ne angajăm ca strîns uniți — 
români și maghiari — în jurul Parti
dului Comunist Român — au scris 
în telegrama lor cooperatorii din 
Valea Crișului, județul Covasna — 
să realizăm în cele mai bune con
diții sarcinile trasate de partid, să 
contribuim cu toate puterile la în
făptuirea politicii sale, care dă po
sibilitate tuturor fiilor patriei, in
diferent de naționalitate, să se 
bucure de o viață liberă, mereu 
mai bună".

Aceste cuvinte dau glas gîndu- 
rilor și simțămintelor de care este 
animat poporul nostru. Sprijinind 
întreaga politică a partidului, po
porul român muncește cu entuziasm 
și energie pentru înfăptuirea ei, în 
interesul înfloririi patriei și ca o 
contribuție concretă la întărirea 
forțelor socialismului și la afirma
rea superiorității sale în lume, al 
întăririi prieteniei și solidarității 
cu toate forțele socialismului,, păcii 
și progresului. ■ •

Adunări asemănătoare au avut 
loc la întreprinderea minieră Bă
lan și la Complexul de industriali
zare lemnului Gălăuțaș, prile
juind însuflețite manifestări ale 
oamenilor muncii — români, ma
ghiari și germani — în sprijinul 
politicii profund principiale a 
partidului nostru comunist.

La C. A. P. 
„Gheorghe Doja“

O însuflețită adunare a avut loc 
ieri la cooperativa agricolă de pro
ducție. din comuna „Gheorghe 
Doja", județul Ialomița. După citi
rea documentelor plenarei C.C. al 
P.C.R., brigadierul Gheorghe Călin, 
Ion Țaporea, secretarul comitetului 
de partid, și Ion Spătărelu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
președintele cooperativei agricole, 
luînd cuvîntul, au exprimat depli
na adeziune a celor prezenți față 
de întreaga politică a partidului 
nostru, față ’ de eforturile sale 
pentru crearea' unui climat de 
înțelegere și unitate în mișcarea 
comunistă și muncitorească inter
națională.

„Hotărîrea plenarei C.C. al 
P.C.R., a spus, între altele. Ion 
Spătărelu, constituie o expresie a 
politicii principiale, pline de fer
mitate, a partidului nostru. Salu
tăm din toată inima luarea aces
tei hotărîri și sîntem alături de 
întregul partid, de conducerea sa, 
în activitatea nobilă pe care o 
desfășoară pentru înflorirea Româ
niei socialiste, în strădaniile sale 
pentru întărirea unității mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale".

în telegrama transmisă de parti- 
cipanții la adunare Comitetului 
Central al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu se spune între 
altele: „Noi, oamenii muncii din 
C.A.P. „Gheorghe Doja", ne expri
măm totala adeziune față de hotă
rîrea luată de plenara C.C. al 
P.C.R., față de eforturile partidu
lui nostru pentru normalizarea re
lațiilor și întărirea coeziunii între 
partidele comuniste și muncito
rești. Sîntem hotărîți , să muncim 
cu puteri înzecite pentru viitorul 
luminos al patriei noastre dragi".

Adunări asemănătoare au avut 
loc la șantierul fabricii de confec
ții din Călărași, la complexul 
C.F.R Fetești, S.M.T. Slobozia. în
treprinderea agricolă de stat Căză- 
nești și în numeroase alte între
prinderi și instituții.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, s-a înapoiat sîmbătă în Ca
pitală. venind de la Moscova, unde 
a participat la lucrările celei de-a 
33-a ședințe a Comitetului Executiv 
al C.A.E.R.

Comunicat cu privire 
la cea de-a XXXlika ședință 

9 9
a Comitetului Executiv al C.A.E.R.
Intre 27 februarie și 1 martie a 

avut loc la Moscova cea de-a trei
zeci și treia ședință a Comitetului 
Executiv al Consiliului de Ajutor 
Economic Reciproc.

La ședință au participat: L. A- 
vramov, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Popu
lare Bulgaria, O. Simunek, vicepre
ședinte al guvernului Republicii 
Socialiste Cehoslovace, H. Weiss, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al Republicii Democrate 
Germane, D. Gombojav, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Mongole, P. 
Jaroszewicz, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Populare Polone, G. Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, A. Apro, vicepreședinte al 
Guvernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, M. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Uniunii Republicilor So
vietice Socialiste.

în conformitate cu Convenția 
dintre C.A.E.R. și guvernul Repu
blicii Socialiste Federative Iugosla
via, la ședința Comitetului Execu
tiv a participat A. Grlicikov, 
membru al Vecei Executive Fede
rale.

Ședința a fost prezidată de L. A- 
vramov, reprezentantul Republicii 
Populare Bulgaria la cea de-a trei
zeci și treia ședință a Comitetului 
Executiv, vicepreședinte al Consi-

Ședință de lucru la Uniunea Națională 
a Cooperativelor Agricole de Producție

Virieri .și sîmbătă, la Uniunea. 
Națională a Cooperativelor Agrico
le de Producție a avut loc o ședin
ță de lucru la care au participat 
membrii Biroului permanent al 
Consiliului uniunii, • președinții u- 
niunilor cooperativelor agricole ju
dețene, recent constituite, și repre
zentanți ai unor ministere și insti
tuții centrale.

în discuțiile purtate a foșt anali
zat stadiul realizării sarcinilor cu
rente și al pregătirii campaniei a- 
gricole de primăvară, stabilindu-se

Întîlnire tovărășească 
la ambasada 

R. P. Bulgaria
Cu prilejul celei de-a 90-a ani

versări a eliberării Bulgariei de 
sub jugul otoman, sîmbătă la amia
ză, Gheorghi Bogdanov, ambasado
rul R. P. Bulgaria la București, a 
organizat o întîlnire tovărășească 
la sediul ambasadei.

Au participat tovarășii Maxim 
Berghianu, membru- al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Comitetului de Stat al Pla
nificării, Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-secretar al 
Comitetului municipal București 
al P.C.R., primar general al muni
cipiului București, membri ai 
C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale și orga
nizații obștești, oameni de știință 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori, ziariști. (Agerpres)

Cronica ZbI@3
Sîmbătă a sosit în Capitală o 

delegație oficială de ziariști finlan
dezi care, la invitația Ministeru
lui Afacerilor Externe, va între
prinde o vizită de documentare în 
țara noastră,

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

4, 5 și 6 martie. In țară : vremea se 
menține rece, mai ales în prima par
te a intervalului. Cerul va al,terna 
între înnorări si înseninări trecătoa
re. Vor cădea ninsori slabe locale. 
Vint slab pînă la potrivit, exceptînd 
estul țării, unde va mai prezenta in
tensificări din sectorul nordic. Tem
peratura în creștere ușoară. Mini
mele vor fi cuprinse între minus 10 
și minus 4 grade, local mai coborîte 
în nordul țării, și între minus 5 și 
plus 1 grad în sud. Temperaturile 
maxime în nordul țării vor fi cu
prinse între zero și plus 6 grade, iar 
în sud între 4 și 10 grade. Ceață lo
cală. în București: vremea se men
ține relativ rece la început, apoi se 
va încălzi ușor. Cerul va fi tempo
rar noros. Vînt potrivit. Temperatura 
în creștere ușoară la sfîrșitul inter
valului. Ceață slabă dimineața.

La sosire, pe aeroportul Băneâsa, 
erau prezenți tovarășul Janos Fa- 
zekas, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, miniștri, reprezentanți 
ai unor organizații centrale econo
mice.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul U.R.S.S. la București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

liului de Miniștri al R. P. Bulga
ria.

Comitetul Executiv a examinat 
problemele economice generale, de 
comerț exterior și financiare care 
vor fi elaborate de comisiile per
manente respective ale C.A.E.R. 
pentru a se aduce o contribuție la 
îmbunătățirea în continuare a spe
cializării și cooperării în producție.

Comitetul Executiv a examinat 
informarea Comisiei permanente 
C.A.E.R. pentru agricultură cu pri
vire la măsurile care se adoptă în 
țările membre ale consiliului în 
legătură cu creșterea producției de 
furaje albuminoide pentru zqoteh- 
nie și a adoptat recomandări pri
vind lărgirea colaborării țărilor 
membre ale consiliului în acest 
domeniu.

Comitetul Executiv a examinat 
raportul prezentat de Secretariatul 
C.A.E.R. cu privire la contactele 
realizate de către acesta în anul 
1967 cu organizațiile economice in
ternaționale și a adoptat planul ac
țiunilor de contacte ale Secretaria
tului C.A.E.R. cu aceste organizații 
pe anul 1968.

Au fost examinate, de asemenea, 
alte probleme ale colaborării eco
nomice și tehnico-științifice, în le
gătură cu care Comitetul Executiv 
a adoptat recomandări corespunză
toare'.

Examinarea problemelor la șe
dința Comitetului Executiv s-a des
fășurat într-o atmosferă de priete
nie și înțelegere reciprocă.

măsuri care să permită noilor u- 
niuni județene să rezolve compe
tent multiplele probleme pe care 
le ridică activitatea din coopera
tivele agricole. Totodată au fost 
dezbătute și indicate soluții pen
tru îmbunătățirea activității în sec
toare de o mare importanță pentru 
consolidarea economică a sectoru
lui agricol cooperatist, precum și 
pentru perfecționarea stilului și 
metodelor de muncă ale uniunilor 
cooperatiste județene, corespunză
tor noilor condiții create de apli
carea măsurilor privind îmbună
tățirea administrativ-teritorială a 
tării.

în cadrul ședinței au luat cu
vîntul tovarășii Vasile Vîlcu, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., președintele U- 
niunii Naționale a Cooperativelor 
Agricole de Producție, și Iosif 
Banc, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri.

„Cupa campionilor europeni" la floretă
i

de floretă 
(alcătuită 
IENCIC,

ce în turneul final de 
învins cu 10—6 pe 
Budapesta, floretistele 
au întîlnit în meciul 
echipa Dinamo Mosco- 

cîștigătoarea ultimelor

Echipa feminină 
Steaua București 
din ECATERINA 
OLGA SZABO, ANA ENE, 
ILEANA DRÎMBĂ și SUZA- 
NA ARDELEANU) a realizat o 
performanță remarcabilă, reu
șind să cîștige actuala ediție a 
„Cupei campionilor europeni", 
ale cărei întreceri s-au desfă
șurat la „Palazzo dello Sport" 
din Torino.

După 
trei au 
Dozsa 
noastre 
decisiv 
va, 
două ediții ale competiției. La 
capătul unei întîlniri viu dis
putate, echipa bucureșteană a 
terminat învingătoare cu 9—7, 
intrînd astfel în posesia prețio
sului trofeu. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile:

Meciurile echipei României în preliminariile
de fotbal„mondialelor"

Aseară, la Geneva, reprezentanții 
federațiilor de fotbal ale Elveției, 
Greciei, Portugaliei și României au 
stabilit ordinea meciurilor echipelor 
reprezentative respective în cadrul 
preliminariilor campionatului mon
dial din 1970. Echipa noastră urmea-

LA ANIVERSAREA INDEPENDENTEI MAROCULUI

Imaginea unei țări tinere
Privit de pe colinele din apro

piere, Rabatul îți apare ca o im
presionantă îmbinare a culorilor 
alb și verde : albe sînt aproape 
toate clădirile, verzi — numeroa
sele sale alei și parcuri. Orașul 
te atrage nu numai prin pitorescul 
său, ci mai ales prin îngemănarea 
surprinzătoare între vechi și nou. 
Căci alături de Rabatul medieval 
cu clădiri înnegrite de vreme și 
străzi înguste există „orașul nou", 
cu o geometrie precisă, cu bule
varde largi, umbrite de palmieri și 
ficuși. Ambele sînt momente și 
mărturii grăitoare a două epoci 
distincte în istoria țării. La început 
capitală administrativă, Rabatul a 
devenit după proclamarea inde
pendenței Marocului principalul 
centru politic. Aici se află palatul 
regal, sediul guvernului, al minis
terelor, principalele instituții de 
stat. Capitala cunoaște o intensă 
viață economică, expresie a preo
cupărilor Marocului de a lichida 
urmările dominației coloniale și de 
a-și dezvolta o economie de sine 
stătătoare.

Casablanca sau, cum îi spun 
marocanii, Casa, rămîne incontes
tabil capitala economică a Marocu
lui.

în afara Casei, de o parte și de 
alta a șoselei ce duce spre Rabat 
se înșiruie diverse întreprinderi 
industriale : atelierele căilor fe
rate, fabricile de ciment „Chaoux", 
Compania marocană a zahărului, 
două termocentrale, o fabrică de 
prelucrare a fosfaților.

Pentru a crea o industrie pro
prie autoritățile marocane au ela
borat un plan amănunțit pentru 
valorificarea resurselor interne și 
în primul rând a bogățiilor mine
rale, dintre care, locul principal îl 
dețin zăcămintele de fosfați. (O 
treime din rezervele mondiale se 
află la Konrigba și Yousoufia). 
Declarate proprietate de stat, ză
cămintele de fosfați furnizează 
milioane de devize, de care țara 
are atîta nevoie. „Fosfații înseam
nă pentru Maroc aurul și petrolul

Cuvîntarea lui W. Gomulka
VARȘOVIA 2 — Corespondentul 

Agerpres I. Dumitrașcu transmite : 
în cuvîntarea rostită la închiderea 
lucrărilor plenarei a 11-a a C.C. al 
P.M.U.P., Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral, s-a referit, vorbind despre im
portanța comerțului exterior, la 
necesitatea asigurării în primul 
rînd a unui export rentabil. El a 
arătat, în această ordine de idei, că “ 
sînt necesare măsuri concrete în in
dustrie pentru sporirea producției 
destinate exportului și a subliniat 
că nu este suficient să se exporte 
doar surplusul de produse, ci este 
necesară specializarea producției de 
export, pregătirea unei industrii 
care să lucreze numai pentru ex
port. Trebuie, a spus vorbitorul, să 
depunem maximum de efort pen
tru lărgirea sortimentului și crește
rea continuă a exportului rentabil, 
în această direcție se va pune în 
primul rînd accent pe industria de 
mașini și într-o măsură mai mare 
decît pînă în prezent pe industria 
ușoară.

Wladyslaw Gomulka a subliniat 
în continuare că în perioada 
1965-1967 importul de mașini și 
utilaje din țările puternic dezvol
tate a crescut- mai rapid decît ex
portul de produse similare poloneze 
în aceste țări.

In ceea ce privește comerțul cu

S P O R

Dinamo Moscova, Dozsa Buda
pesta , C.S. Bonn și C.S. To
rino.

Specialiștii apreciază cores
punzător frumoasa performan
ță a floretistelor române, care 
— după ce în edițiile prece
dente, în 1966 și 1967, se cla
saseră pe locul trei în marea 
competiție europeană — au 
intrat acum în posesia mult 
rîvnitului trofeu. Noul succes 
al scrimei românești este cu 
atît mai valoros cu cît, la 
Torino, Steaua a întrecut for
mații de certă valoare pe plan 
mondial (cum ar fi, spre 
exemplu, Dozsa Budapesta și 
Dinamo Moscova), din rîndul 
cărora fac parte floretiste cu 
un strălucit palmares, aspiran
te indiscutabile și la medaliile 
turneului olimpic de la Ciudad 
de Mexico.

ză să joace astfel: cu Portugalia (în 
deplasare la 27 octombrie 1968 și a- 
casă la 15 octombrie 1969), cu Elveția 
(acasă la 23 noiembrie 1968 și în de
plasare la 14 mai 1969), cu Grecia 
(în deplasare la 16 aprilie 1969 și a- 
casă la 16 noiembrie 1969). 

său" — îmi spunea un specialist 
marocan. între anii 1962—1965 s-a 
construit la Safi unul dintre cele 
mai moderne combinate pentru 
prelucrarea acestei importante bo
gății. La Kânitra se află în con
strucție un complex electrochimie 
care va produce sodiu, sulfură de 
sodiu și alte derivate, ceea ce va 
permite să se poată obține economii 
anuale de circa 16 000 dirhami, su
mă pe care Marocul o cheltuiește 
în prezent în vederea importării 
acestor produse.

Cifrele statistice cu privire la re
zervele de materii prime relevate 
de gazde în timpul discuțiilor con
turează profilul potențialului eco-( 
nomic al Marocului. Rezervele de 
cărbuni, spre exemplu, sînt 
evaluate la circa 150 milioane tone; 
rezervele de fier sînt, de asemenea, 
considerabile. Numai cele de la 
Khenifra depășesc 600 milioane 
tone.

Totuși Marocul continuă să fie o 
țară agricolă și înainte de toate 
cerealieră. Culturile de cereale o- 
cupă 80 la sută din suprafața a- 
rabilă a țării. Datorită însă ca
priciilor climei, și, mai ales, 
mijloacelor de muncă încă rudi
mentare, producția agricolă înre
gistrează mari variații de la an 
la an și pune serioase probleme 
în aprovizionare și comerțul exte
rior Pentru înlăturarea acestor 
neajunsuri, în ultimii ani au fost 
elaborate o serie de studii și pro
iecte hidrologice, a căror aplicare 
a început parțial în cîmpia Haouz. 
Barajele aflate în construcție pe 
rîurile Lakhdar, Rahaya, Tessaout 
rezervă acestei cîmpii, acum săra
ce, perspectiva unei dezvoltări ra
pide — îmi spunea un inginer a- 
gronom

La 12 ani de la cucerirea inde
pendenței, Marocul oferă călătoru
lui imaginea unei țări tinere, dor
nice de afirmare, care depune efor
turi vizibile pentru înaintarea sa 
pe calea dezvoltării economice.

C. BENGA

țările care fac parte din Piața co
mună și cu S.U.A., situația exportu
lui polonez,, a relevat el, este și mai 
proastă. Volumul modest al expor
tului de mașini-unelte este deter
minat, potrivit aprecierii primului- 
secretar al C.C. al P.M.U.P., nu atît 
de nivelul tehnic al producției, cît 
de operativitatea scăzută a apara
tului comerțului exterior. în ceea 
ce pri vește .prețurile, el ă menționat, 
că și în acest domeniu se manifestă 
un fenomen în defavoarea exportu
lui, în sensul că prețurile la pro
dusele importate sînt mai mari 
decît la cele de export și aceasta se 
referă chiar și la comerțul cu unele 
țări membre ale C.A.E.R.

Vorbitorul s-a referit, de aseme
nea, la politica de discriminare 
practicată in Occident față de pro
dusele provenite din Polonia în 
special la produsele agroalimentare 
exportate în, țările Pieței comune.

Referindu-se la problema ridicată 
în discuțiile de la plenară privind 
căile și condițiile de creștere a pro
ducției de export, Wladyslaw Go
mulka a criticat manifestările de 
conservatorism, birocratism și 
teama de greutăți care frînează 
această producție. în încheierea 
cuvîntării sale, primul-secretar al 
C.C. al P.M.U.P. s-a referit la mă
surile ce trebuie luate în vederea 
îmbunătățirii situației comerțului 
exterior polonez.

TENIS DE MASĂ

Aseară, la Brighton (Anglia) s-au 
încheiat campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Angliei. Finala 
probei de simplu femei și-au dispu
tat-o compatrioatele noastre Maria 
Alexandru și Eleonora Mihalca. Pri
ma o învinsese în semifinale cu 3—1 
pe maghiara Jurik, iar Mihalca dis
pusese cu același scor de sovietica 
Grinberg. După cum transmite 
France Presse, în partida decisivă, 
Eleonora Mihalca a jucat mai calm, 
dar totuși hotărît, întreeînd-o de 
justețe pe campioana Europei (după 
cum se știe, Maria Alexandru deți
ne titlul continental). Scor final: 
3—1 (18-21, 23-21, 21-17, 21-9) pentru 
Mihalca.

Jucînd pereche, Alexandru și Mi
halca au pierdut cu 3—0 în finala de 
dublu femei la cuplul sovietic Rud- 
novâ — Grinberg.

Radu Negulescu și Dorin Giur- 
giucă s-au calificat și ei în finală, 
la dublu bărbați. Au fost însă între- 
cuți cu 3—0 f-18, -19, -14) de cuplul 
iugoslav Korpa — Surbek.

pe stadioiml (Meșîi
Deși îndelung tergiversată progra

marea meciului Dinamo Obor ■— Ra
pid București, din cadrul șaispreze- 
cimilor de finală ale „Cupei Româ
niei". a suferit ieri o nouă modifi
care : partida se va disputa la ora 
10,30 pe stadionul Giulești, și nu pe 
stadionul „Voința", cum se convenise 
cu numai 24 de ore înainte.



Manifestări consacrate celei de-a Vietnamul Ambasadorul României

90-a aniversări a eliberării
SOFIA 2. — Trimișii speciali A- 

gerpres, L. ,Duță și Gh, leva, 
transmit : In seara zilei de 2 mar
tie, în sala Operei populare din 
Sofia a avut loc o ședință festivă 
consacrată celei de-a 90-a aniver
sări a eliberării Bulgariei de sub 
jugul otoman.

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Todor Jivkov. Gheor- 
ghi Traikov și alți conducători de 
partid și de stat ai Bulgariei. De 
asemenea, am luat loc tovarășul 
Chivu Stoica, conducătorul delega
ției de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
precum și conducătorii delegațiilor 
Uniunii Sovietice și Finlandei.

Gheorghi Traikov, președintele 
Prezidiului Adunării Populare, a 
prezentat o amplă expunere despre 
însemnătatea eliberării Bulgariei 
de sub jugul străin.

In cuvîntarea sa, Gheorghi Trai
kov s-a referit la lupta de elibe
rare națională a națiunii bulgare, 
ai cărei cei mai buni fii au luptat

Dragi tovarăși și prieteni,
Permiteți-mi ca, în numele Co

mitetului Central al . Partidului 
Comunist Român, al Consiliului 
de Stat și al Consiliului de M.i- 
niștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia, în - numele poporului nos
tru, să transmit conducerii de 
partid și de stat a Republicii 
Populare Bulgaria, participanților 
la această solemnitate, întregului 
popor bulgar un cald salut, expre
sie a sentimentelor de frățească 
prietenie care leagă popoarele, 
partidele și țările noastre.

Poporul român cunoaște și a- 
cordă o înaltă prețuire luptei în
delungate duse de poporul bulgar 
pentru libertate, independență și 
progres social, pentru afirmarea 
dreptului său legitim de a-și ho
tărî soarta potrivit cu propria 
voință.

Datorită împrejurărilor istorice . 
vitrege, românii și bulgarii, ale 
căror destine s-au asemănat în 
multe privințe, au purtat, secole 
în șir, o luptă necurmată, dîrză, 
pentru păstrarea și apărarea fiin
ței lor naționale. Deși stăpînirea 
străină a frînat progresul firesc al 
popoarelor noastre, ea n-a putut 
niciodată să înăbușe aspirațiile lor 
de a trăi libere și neatîrnate.

De o parte și de alta a Dunării, 
masele populare, însuflețite de a- 
ceste nobile idealuri, au dat ne
numărate jertfe pentru emancipa
rea socială și națională, asigurînd 
progresul material și spiritual al 
celor două țări vecine și prietene. 
Măreței cauze a independenței — 
fără de care nu se pot concepe nici 
progresul și dezvoltarea unei țări, 
nici valorificarea potențialului ei 
material și spiritual, nici afirmarea 
sa suverană în arena internațio
nală — acestui bun de neprețuit 
și-au închinat toată energia și ca
pacitatea cei mai clarvăzători, mai 
devotați și viteji dintre fiii po
poarelor noastre.

în condițiile creșterii luptei de 
eliberare națională a popoarelor 
din această regiune a Europei, ale 
crizei imperiului otoman, pe baza 
unei ample mișcări populare pen
tru obținerea independenței. Ro
mânia și-a proclamat, la 9 mai 
1877, neatîrnarea de .stat față de 
Poarta Otomană. Această cucerire 
de însemnătate istorică în proce
sul de făurire a statului român mo
dern a fost consfințită apoi prin 
participarea activă la războiul din 
1877—1878.

Trecînd Dunărea, unitățile ro
mâne, împreună cu trupele ruse — 
în cadrul cărora acționau și ostași 
finlandezi și de alte naționalități 
—, împreună cu patrioții bulgări, 
s-au acoperit de glorie în aspra în
cleștare cu asupritorii seculari, 
contribuind la eliberarea Bulgariei. 
Dorobanții, roșiorii, călărașii și ar- 
tileriștii români și-au legat pentru 
totdeauna numele de biruințele de 
la Grivița, Plevna, Rahova, Smîr- 
dan, Opanez, Vidin și alte locali
tăți, jertfa lor de sînge ridicîn- 
du-se la aproape 10 000 de morți 
și răniți. Numele maiorilor Șonțu, 
Ene, Giurăscu, al căpitanului Val
ter Mărăcineanu, ale ostașilor Con
stantin Țurcanu, Grigore Ioan A- 
lucăi și ale multor altora au rămas 
pe veci dăltuite nu numai în pia
tra mauzoleelor și monumentelor, 
ci și în inimile urmașilor lor de 
astăzi, care le cinstesc cu adîne 
respect memoria.

Sărbătorind, anul trecut, aniver
sarea a nouă decenii de la cuceri
rea independenței sale de stat, po
porul român a evocat aceste nepie
ritoare pagini din cronica bătălii
lor purtate pe cîmpiile Bulgariei, 
în România, amintirea eroicilor 
ani 1877—1878 se păstrează cu in
tensitatea unei flăcări nestinse, și 
numeroase sînt orașele ale căror 
străzi poartă numele localităților 
bulgare legate de războiul de in
dependență.

Luptele pentru libertate și inde
pendență purtate acum 90 de ani 
au înscris un capitol de neuitat în 
cartea tradițiilor prieteniei _ româ- 
no-bulgâre Fiind vecini, trăind și 
muncind alături, românii și bulga
rii s-au înțeles, s-au ajutat și s-au 
respectat reciproc, stabilind între 
ei legături trainice, frățești.

România a fost o gazdă primi
toare pentru fruntașii mișcării re

nu numai pentru eliberarea Bul
gariei, dar si pentru drepturile si 
libertatea altor popoare exploatate 
din Balcani. Răscoala din aprilie 
1876 a fost înăbușită, dar chema
rea ei pasionată la libertate și e- 
galitate în drepturi a găsit ecou 
în lumea întreagă, a declarat vor
bitorul.

în continuare vorbitorul a expri
mat recunoștința poporului bulgar 
fată de ostașii ruși care și-au văr
sat sîngele pentru eliberarea po
porului bulgar.

Evocînd participarea armatei ro
mâne la războiul de eliberare, 
Traikov a exprimat recunoștința 
poporului bulgar fată de memoria 
ostașilor români. „Sîngele luptători
lor români — a subliniat vorbito
rul — cimentează acum frăția ce
lor două țări socialiste ale noas
tre. 4

Ne plecăm și în fața memoriei 
luptătorilor finlandezi — a spus 
vorbitorul — care și-au dat viața 
pentru eliberarea Bulgariei".

Cuvîntarea tovarășului Chivu Stoica
voluționare bulgare — Hristo Bo
tev, Liuben Karavelov, Ghiorghi 
Sava Rakovski, Vasil , Levski și 
mulți alții. Pe pămîntul țării noas
tre au fost pregătite detașamente 
de voluntari bulgari care au luptat 
împreună cu trupele aliate ruso-ro- 
mâne în 1877. La rândul său, po
porul nostru s-a bucurat în lupta 
sa de simpatia și solidaritatea fră
țească a poporului bulgar, a repre
zentanților lui înaintați.

Bogate și multilaterale au fost le
găturile între mișcările muncito
rești și socialiste din România și 
Bulgaria. Tradițiile acestei lumi
noase prietenii și solidarități au 
fost duse mai departe de către 
Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist Bulgar, în lupta îm
potriva exploatării, a reacțiunii șl 
fascismului, pentru dreptate socia
lă, democrație și deplină suverani
tate națională. .In țările noastre, 
lupta antifascistă a culminat cu 
insurecțiile din august 1944 din 
România și septembrie 1944 din 
Bulgaria. Armata română, trupele 
bulgare, alături de glorioasa ar
mată sovietică — care a purtat 
greul războiului și a avut rolul 
hotărîtor în obținerea victoriei a- 
supra fascismului — și-au adus 
contribuția și jertfa de sînge la în
frângerea Germaniei hitleriste. Po
porul nostru cinstește cu adîncă 
recunoștință pe ostașii români și 
sovietici care au luptat împotriva 
fascismului, punînd trainică teme
lie frăției de arme româno-sovie- 
tice, prieteniei ce leagă popoarele 
român și sovietic.

In anii construcției socialiste, 
prietenia româno-bulgară s-a ci
mentat mai mult, a căpătat un nou 
și bogat conținut, unind popoarele 
noastre în lupta pentru victoria 
noii orînduiri, pentru apărarea 
păcii. Baza de nezdruncinat a a- 
cestei prietenii o formează comu
nitatea țelurilor fundamentale, o- 
rînduirea socială și de stat socia
listă, principiile marxism-leninis- 
mului și internaționalismului pro
letar.

Respectarea Independenței și su
veranității naționale, egalitatea în 
drepturi, neamestecul în treburile 
interne, cooperarea și întrajuto
rarea frățească au stimulat dezvol
tarea continuă a colaborării din
tre statele și partidele noastre, în 
interesul prosperității ambelor po
poare, al cauzei generale a socia
lismului și păcii.

Poporul român se bucură din 
inimă de succesele Republicii Popu
lare Bulgaria, țară în plin avînt 
constructiv, în care se dezvoltă 
puternic industria și agricultura, 
înfloresc știința și cultura, se fău
rește o viață tot mai bună celor 
ce muncesc. Sîntem încredințați că, 
sub conducerea Partidului Comu
nist Bulgar, harnicul și talentatul 
popor bulgar va obține noi victorii 
pe calea progresului și civilizației 
socialiste.

Clasa noastră muncitoare, țără
nimea, intelectualitatea, muncind 
cu elan și abnegație, au dobîndit 
succese în toate domeniile vieții e- 
conomice, sociale, științifice, cul
turale, în creșterea nivelului de 
trai. Acum, eforturile întregii na
țiuni române sînt concentrate spre 
îndeplinirea programului elaborat 
de Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român și îmbogățit 
prin hotărîrile Conferinței Națio
nale a partidului, program al desă- 
vîrșirii construirii socialismului în 
țara noastră.

Realizările popoarelor român și 
bulgar reprezintă o bază puternică 
pentru dezvoltarea colaborării lor 
multilaterale, fructuoase în toate 
domeniile de activitate. Se extin
de cu succes colaborarea economi
că și tehnico-științifică dintre ță
rile noastre. In acest sens, amintesc 
că în perioada 1966—1970, schim
burile economice dintre țările noas
tre marchează o creștere de aproa
pe 50 la sută în comparație cu cei 
cinci ani precedenți.

Relațiile statornicite între Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist Bulgar se dezvoltă sub 
semnul solidarității frățești, al 
respectului și stimei reciproce*. 
Pentru întărirea prieteniei noas
tre, o însemnătate deosebită au a- 
vut-o vizitele delegațiilor de partid 
și guvernamentale, întîlnirile dintre 

• In continuare, Gh. Traikov s-a 
oprit asupra dezvoltării statului 
bulgar în condițiile monarhiei și 
capitalismului. 9 septembrie 1944, 
a spus el, a încununat eforturile 
eroice ale întregului popor munci
tor, a scos Bulgaria din înapoierea 
economică de veacuri, transfor- 
mînd-o într-o țară industrial-agra- 
ră dezvoltată, cu orînduire socială 
socialistă.

Referindu-se la situația interna
țională, Gheorghi Traikov a vorbit 
despre politica consecventă de 
pace și colaborare bazată pe egali
tatea în drepturi pe care Bulgaria 
o promovează în relațiile sale cu 
celelalte state. Vorbitorul a expri
mat hotărîrea guvernului bulgar de 
a sprijini lupta eroică a patrioților 
vietnamezi împotriva agresorilor a- 
mericani. Bulgaria împărtășește în
tru totul constatările conținute în 
Declarația Consfătuirii de la Bucu
rești din 1966 și în Declarația Con
ferinței de la Karlovy Vary din 
1967 cu privire la căile și sarci- 

conducătorii de partid și de stat 
— expresie a hotărîrii și dorin
ței de a adînci continuu legătu
rile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară 
Bulgaria.

Dezvoltarea relațiilor de colabo
rare dintre popoarele, statele și 
partidele noastre răspunde inte
reselor reciproce și reprezintă, în 
același timp, o contribuție la întă
rirea sistemului socialist mondial, 
la cauza unității mișcării comu
niste și muncitorești, a forțelor 
antiimperialiste. în cuvîntarea ro
stită în octombrie 1967 cu prilejul 
„Zilei recoltei", la care a partici
pat și tovarășul Todor Jivkov, to
varășul Nicolae Ceaușescu arăta : 
„Noi știm, tovarăși, că prietenia 
dintre români și bulgari constituie 
o contribuție la cauza generală a 
prieteniei și colaborării între țările 
Socialiste, între toate forțele anti
imperialiste. Știm că, cu cît fie
care țară socialistă, deci și Româ
nia și Bulgaria, vor deveni mai 
puțernice, ele vor face să sporeas
că 'forța și puterea întregului sis
tem socialist, vor face să sporească 
influența socialismului în întreaga 
lume".

în centrul politicii externe a 
partidului și statului nostru stau 
prietenia și alianța cu toate țările 
socialiste. Se dezvoltă continuu și 
capătă un conținut tot mai bogat 
relațiile de prietenie, solidaritate 
și colaborare frățească dintre Ro
mânia și Uniunea Sovietică, Bul
garia și celelalte țări socialiste, se 
adîncesc cooperarea și colaborarea 
reciprocă. în același timp, statul 
român extinde relațiile cu toate 
statele, indiferent de orînduirea lor 
socială, depune necontenite efor
turi constructive în vederea reali
zării unui climat de înțelegere și 
cooperare între popoare, de pace 
și securitate în întreaga lume.

Solidar cu cauza libertății tu
turor națiunilor, poporul român 
cere să se pună capăt agresiunii 
americane în Vietnam, se pronunță 
pentru încetarea imediată și necon
diționată a bombardamentelor asu
pra Republicii Democrate Vietnam, 
pentru retragerea trupelor inter- 
venționiste și respectarea dreptului 
poporului vietnamez de a-și rezol
va problemele vieții interne con
form cu propria sa voință, fără 
nici un amestec din afară, acordă 
întregul său sprijin eroicului po
por vietnamez.

O preocupare constantă a poli
ticii externe a Româpiei o consti
tuie dezvoltarea relațiilor de co

MASĂ ÎN (JNSTEA OASPEȚILOR
Sîmbătă la amiază Comitetul- 

Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Prezidiul Adunării popu
lare și Consiliul de Miniștri au ofe
rit la palatul Vrania din apropiere 
de Sofia o masă în cinstea dele
gațiilor sovietică, Fomână și fin
landeză.

Vorbind despre însemnătatea pe 
care a avut-o pentru poporul bul
gar eliberarea sa de sub jugul o- 
toman, Todor Jivkov a relevat ro
lul important pe care l-au avut 
ostașii ruși și români în luptele 
desfășurate acum 90 de ani.

Vorbind despre contribuția adusă 
de ostașii români lâ eliberarea Bul
gariei, Todor Jivkov a spus : „Su
bliniem cu satisfacție și cu recu
noștință participarea poporului fra
te român la eliberarea Bulgariei, a 
cărui armată a luat parte la, a- 
ceastă eliberare. Nu putem, de ase
menea, să nu remarcăm că „Ro
mânia a fost locul de' refugiu al 
revoluționarilor noștri naționali. 
Noi sîntem două țări vecine, două 
popoare care de veacuri s-au aju
tat, au avut o soartă istorică a- 
proape comună, iar azi în condi
țiile puterii populare în România 
și Bulgaria, noi dezvoltăm priete
nia și colaborarea între cele două 
țări ale noastre, ■ între popoarele 
noastre".

în toastul său, conducătorul dele7 
gației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România, 
tovarășul Chivu Stoica, a exprimat 
mulțumiri pentru cuvintele calde 
rostite la adresa poporului român, 
pentru aprecierea dată contribuției 
sale pentru eliberarea Bulgariei de

Bulgariei
nile consolidării păcii și securității 
în Europa, a subliniat el.

în continuare Traikov a vorbit 
despre contribuția poporului bul
gar la cauza păcii, înțelegerii reci
proce în Balcani, precum și despre 
dezvoltarea multilaterală a legătu
rilor economice, politice și cultu
rale între Bulgaria și Uniunea So
vietică. Bulgaria dorește ca între 
țările socialiste să se întărească re
lațiile de tip nou, bazate pe comu
nitatea orînduirii lor de stat și so
ciale, pe ideologia lor identică și pe 
comunitatea intereselor și scopuri
lor popoarelor lor, a declarat în în
cheiere Gh. Traikov.

In numele delegației de partid șl 
guvernamentale a Republicii Socia
liste România a luat cuvîntul tova
rășul Chivu Stoica, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R. De asemenea, au luat cuvîn
tul conducătorii delegațiilor sovie
tică și finlandeză.

A urmat apoi un bogat program 
artistic.

laborare și bună vecinătate cu toa
te statele balcanice — socialiste și 
nesocialiste. Popoarele din Bal
cani, care nu o dată în trecut au 
fost folosite de puterile imperia
liste ca pioni de manevră, sînt 
profund interesate în statornicirea 
unui climat de înțelegere și co
laborare în această regiune a lumii. 
Dezvoltarea unor relații bazate pe 
stimă și încredere reciprocă între 
țările socialiste din Balcani — 
România, Bulgaria, Iugoslavia, Al
bania —, precum și între acestea 
și celelalte state balcanice, Grecia 
și Turcia — este de natură să con
tribuie la îmbunătățirea atmosfe
rei politice în Balcani, la transfor
marea zonei geografice în care 
trăim într-o regiune de colaborare 
internațională rodnică, în interesul 
popoarelor noastre și al cauzei 
păcii.

Credincios îndatoririlor sale in
ternaționaliste, Partidul Comunist 
Român militează neabătut pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, 
a mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, pe baza prin
cipiilor relațiilor între partidele 
frățești — respectarea independen
ței și egalității, neamestecului în 
treburile interne, stimă reciprocă, 
dreptul fiecăruia de a-și elabora de 
sine stătător politica, internaționa
lismul proletar. Partidul nostru ac
ționează pentru ralierea într-un 
singur front a tuturor forțelor 
antiimperialiste.

Dragi tovarăși,
îngăduiți-mi, în încheiere, să -a- 

dresez tuturor comuniștilor și oa
menilor muncii din Bulgaria urări 
de noi victorii în îndeplinirea mă
rețelor sarcini trasate de cel de-al 
IX-lea Congres al Partidului Co
munist Bulgar, pentru dezvoltarea 
societății socialiste, pentru făurirea 
viitorului fericit al frumoasei dum
neavoastră patrii. Ne exprimăm 
convingerea că prin activitatea 
rodnică a partidelor și statelor 
noastre, relațiile de trainică prie
tenie și colaborare frățească dintre 
România și Bulgaria se vor dez
volta și întări continuu, în interesul 
ambelor noastre popoare, al cauzei 
generale a socialismului și păcii.

Trăiască prietenia româno-bul
gară !

Trăiască poporul frate bulgar !
Trăiască Partidul Comunist Bul

gar !
Trăiască pacea și colaborarea 

între popoare !

sub jugul otoman, la lupta comună 
pentru libertate și independență 
națională. Aceste luminoase tra
diții, a spus tovarășul Chivu Stoica, 
întărite prin lupta împotriva fas
cismului hitlerist, în care poporul 
sovietic a avut rolul' hotărîtor, sînt 
continuate în zilele noastre pe o 
treaptă superioară, găsindu-și ex
presia în relațiile de strînsă prie
tenie și alianță ce leagă România 
de Uniunea Sovietică și Bulgaria. 
Sîntem convinși, a declarat vorbi
torul, că relațiile frățești multila- 

- terale dintre P.C.R. și P.C.B., din
tre Republica Socialistă România 
și Republica Populară Bulgaria se 
vor dezvolta continuu în interesul 
ambelor popoare, al cauzei păcii 
și socialismului.

Au mai rostit toasturi Ghennadi 
Voronov, conducătorul delegației 
de partid și ' guvernamentale a 
U.R.S.S., precum și Matti Tuovi- 
nen, conducătorul delegației fin
landeze.

După-amiază, delegația română 
a vizitat Muzeul mișcării revolu
ționare din Bulgaria.

★
Un mare număr de locuitori ai 

Sofiei au participat la solemnita
tea depunerii de coroane la Mo
numentul eroilor căzuți pentru e- 
liberarea Bulgariei și la Monu
mentul Armatei Sovietice. Au fost 
depuse coroane de flori din'partea 
C.C. al P. C. Bulgar, a Consiliului 
de Miniștri și a Prezidiului Adu
nării Populare. Coroane de flori 
au fost depuse și de delegația de 
partid și guvernamentală română, 
precum și de celelalte delegații 
străine prezente la manifestări.

de sud

Se strînge cercul 
în jurul bazei

SAIGON. ,— Unitățile Frontului 
Național de Eliberare din regiunea 
septentrională a Vietnamului de 
sud și-au intensificat atacurile asu
pra bazelor americane de la Khe 
Sanh, Dong Ha și Quang Tri. Agen
ția Reuter relatează că vineri baza 
de la Khe Sanh, unde cei 6 000 de 
infanteriști marini americani se află 
în încercuire de peste o lună, a fost 
bombardată din nou cu rachete și 
mortiere. O unitate a patrioților a 
atacat un post avansat apărat de in
fanteriști marini, la numai 200 de 
metri de bază. Tactica patrioților de 
a se apropia de liniile de apărare ale 
americanilor îngustează pe zi ce tre
ce perimetrul de siguranță al tru
pelor S.U.A. dislocate la Khe Sanh. 
In această situație, aviația amerL 
cană este silită să bombardeze din 
ce în ce mai aproape de pozițiile 
trupelor S.U.A. și ale aliaților lor. 
Se conturează din ce în ce mai mult 
situația cînd aviația americană nu 
va mai putea să bombardeze trupele x 
patrioților, deoarece ar ataca pro
priile sale poziții.

Agenția France Presse menționea
ză că „elemente ale F.N.E. au în
conjurat aproape în întregime orașul 
Quang Tri".

BOMBARDAMENTE
>

ASUPRA HANOIULUI
HANOI. — In ultimele zile, anunță 

agenția V.N.A., aviația americană a 
întreprins noi atacuri împotriva 
populației civile din capitala R. D. 
Vietnam și suburbiile sale. Astfel, la 
29 februarie a fost atacată comuna 
Co Nhue din suburbia capitalei. Ca 
urmare a acestui atac, în timpul că
ruia au fost lansate 40 de bombe de 
mare calibru, 29 de persoane au fost 
omorîte, 11 rănite și numeroase lo
cuințe distruse. Tot în cursul aces-, 
tui raid a fost lovită școala elemen
tară din comună. Șase copii între 10 
și 13 ani au fost omorîți, atacul des- 
fășurîndu-se în timpul orelor de 
curs.

★
PEKIN 2 (Agerpres). — Guver

nul R. P. Chineze a dat publicită
ții o declarație în care condamnă 
cu asprime crimele comise în ulti
mul timp de către agresorii ameri
cani și regimul saigonez în rîndul 
populației civile din Vietnamul de 
sud.

Suferind înfrîngeri în cursul o- 
fensivei forțelor patriotice sud- 
vietnameze, se arată în declarație, 
agresorii americani, cu sprijinul 
autorităților saigoneze, au recurs la 
folosirea avioanelor și artileriei 
pentru bombardarea unor orașe ca 
Saigon, Hue și Da Nang, făcînd uz 
de gaze toxice, bombe cu napalm 
și cu fosfor.

Poporul chinez, se subliniază în 
încheiere, acordă tot sprijinul și a- 
jutorul poporului frate vietnamez. 
Sîntem ferm convinși că, în ciuda 
eforturilor disperate ale imperia
liștilor americani, aceștia nu vor 
putea împiedica mersul victorios 
înainte al poporului vietnamez și 
că victoria finală va fi obținută de 
eroicul popor vietnamez.

agențiile de presă transmit:
Toți membrii guvernului e- 

cuadorian și-au prezentat vi
neri seara demisia președinte
lui Arosemena Gomez. Nu s-au a- 
nunțat cauzele acestei demisii colec
tive.

O nouă schimbare în gu
vernul S.U.A. a avut loc vineri, 
o dată cu plecarea ministrului co
merțului, Alexander Trowbridge. El 
este al treilea membru al guvernu
lui american care își părăsește pos
tul în decurs de două zile, după mi
nistrul sănătății, John Gardner și mi
nistrul apărării, Robert McNamara. 
Motivul oficial al retragerii lui Trow
bridge este starea sănătății sale.

Regele Baudouin al Belgiei 
a dizolvat sîmbătă parlamen
tul și a anunțat noi alegeri gene
rale pentru data de 31 martie. Noile 
alegeri au fost- determinate de criza 
guvernamentală declanșată la 7 fe
bruarie, o dată cu demisia cabine
tului de coaliție condus de Paul Van- 
den Boeynants.

Zăpada contaminată în 
urma prăbușirii la 22 ianua
rie a unui bombardier 
„B—52“ în Groenlanda va fi 
transportată în Statele Unite în 
cursul verii în recipiente blindate și 
îngropată, a anunțat Ministerul Apă
rării al S.U.A. După cum se știe, în 
urma accidentului s-a constatat că 
zăpada a devenit ușor radioactivă în 
zona prăbușirii avionului care avea 
la bord bombe cu hidrogen.

în Franța și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

PARIS 2. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Noul ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România la Paris, Constantin 
Flitan, și-a prezentat sîmbătă la 
amiază, la Palatul Elysee, scrisorile 
de acreditare președintelui Repu
blicii Franceze, generalul Charles 
de Gaulle.

In cuvîntarea rostită cu acest pri
lej, ambasadorul român a subli
niat că relațiile rofnâno-franceze 
cunosc o dezvoltare fructuoasă în 
numeroase domenii, acest lucru fi
ind în interesul celor două po
poare, al securității și al păcii în 
Europa și în lume. România — a 
arătat ambasadorul Flitan — are ' 
străvechi legături cu Franța, atît 
prin originea latină comună, cît 
și prin profundele afinități spiri
tuale care se grefează pe prietenia 
tradițională dintre poporul român 
și poporul francez. In zilele noas
tre, a continuat ambasadorul, 
România și Franța se întîlnesc 
alături în eforturile pe care le în
treprind națiunile pentru apărarea 
păcii și întărirea cooperării inter
naționale, pentru asigurarea pro
gresului în lume.

Convinsă că toate țările, indife
rent de mărime și de sistemul lor 
politic și social, pot și trebuie să-și 
aducă contribuția la soluționarea 
problemelor internaționale, Româ
nia acționează consecvent în fa
voarea destinderii, înțelegerii și 
cooperării x reciproc avantajoase 
între toate națiunile. România 
consideră că existența raporturilor 
normale între state, raporturi ba
zate pe respectarea dreptului fun
damental pe care îl are fiecare po
por de a-și hotărî liber propria sa 
soartă, fără nici un amestec străin, 
cu respectarea principiilor inde
pendenței naționale, constituie în 
ultimă instanță cheia de boltă a 
edificiului păcii și cooperării in
ternaționale.

Ambasadorul român a transmis 
președintelui de Gaulle cele mai 
sincere urări din partea președin

BUDAPESTA 2 (Agerpres). — 
La Hotelul Gellert din Budapesta 
continuă lucrările întîlnirii consul
tative a partidelor comuniste și 
muncitorești. în zilele de 1 și 2 
martie au luat cuvîntul Antonio 
Pineda, secretar al Comitetului E- 
xecutiv al P.C. din Salvador, Ni
kola Saui, secretar general al C.C. 
al P.C. Libanez, reprezentantul 
C.C. al Partidului Unității Poporu
lui din Haiti, Alberto Suarez, se
cretar al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C. din Uruguay, Enrico 
Berlinguer, membru al Biroului 
Politic și al Direcțiunii P. C. Ita
lian, Kostas Koliannis, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Grecia, Ju
lio Lopez,- membru al C.C. al Parti
dului Muncii din Guatemala, Zol-

Printre cetățenii R. A. Yemen care au răspuns chemării guvernului de a se 
ridica în apărarea regimului republican se găsesc și numeroase femei. In 

fotografie: un grup de femei din Sanaa în timpul instrucției militare
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Delegația Partidului Comu
nist din Japonia, condusă de 
Tomio Nishizawa, membru al Prezi
diului și Secretariatului C.C., care, la 
invitația Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Coreea, a făcut o 
vizită în R.P.D. Coreeană, a părăsit 
sîmbătă Phenianul.

Ministrul de finanțe al In
diei, M. Desai, a prezentat 
parlamentului proiectul de 
buget al țării pe anul financiar 
1968—1969, care începe la 1 aprilie. 
Proiectul de buget prevede o sporire 
a impozitelor directe și indirecte și 
în primul rind a impozitului pe venit. 
Potrivit părerii ministrului de finanțe, 

telui Consiliului de .Stat al Repu
blicii Socialiste Rorhânia, Nicolae 
Ceaușescu, pentru progresul și 
prosperitatea poporului francez, 
precum și pentru fericirea perso
nală a președintelui de Gaulle.

în răspunsul său, președintele de 
Gaulle a mulțumit pentru urările 
transmise și a rugat pe noul am
basador al României să transmită 
președintelui Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu, înal
ta considerație a sa și a poporului 
francez, precum și urări de pros
peritate poporului român.

După ce s-a referit la faptul că 
relațiile româno-franceze au ca 
punct de plecare originea latină co
mună, președintele de Gaulle a 
scos în relief marea prietenie care 
unește în mod firesc poporul fran
cez și poporul român. Generalul de 
Gaulle a exprimat dorința ca re
lațiile dintre cele două țări să 
cunoască o largă și continuă dez
voltare în toate domeniile de ac
tivitate.

In încheiere, generalul de Gaulle 
a urat succes ambasadorului Con
stantin Flitan și l-a asigurat de în
tregul său concurs în îndeplinirea 
misiunii sale în Franța.

La solemnitatea prezentării scri
sorilor de acreditare au asistat 
Couve de Murville, ministrul afa
cerilor externe al Franței, Bernard 
Tricot, secretar general al Preșe
dinției Republicii, Xavier de la Che- 
valerie, directorul de cabinet al 
președintelui Republicii, precum și 
alți înalți funcționari ai Președin
ției Republicii Franceze.

La prezentarea scrisorilor de a- 
creditare, ambasadorul român a 
fost însoțit de Dumitru Aninoiu, 
Mihai Caraman și Tudor Matea, 
consilieri ai ambasadei, precum și 
de colonel Gheorghe Nicoară, ata
șat militar aero și naval.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, președinte’» 
de Gaulle a avut o convorbire -î* 
dială cu ambasadorul Consta^'S 
Flitan. I ' 

tan Komocsin, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
P.M.S.U., William Kashtan, secre
tar general al P.C. din Canada, I. 
Noerlund,_ membru al Biroului Po
litic, secretar âl C.C. al P.C. dirt- 
Danemarca, Larbi Buhali, prjr Ar 
secretar al C.C. al P.C. din Af 
ria, Manuel Terrazas, membriX'Ya' 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C. din Mexic, Fernando Nadra, 
secretar al C.C. al P.C. din Argen
tina, precum și reprezentanții Par
tidului Comunist din Sudan. Parti
dului Muncii din Elveția, Partidu
lui Comunist din Martinica. '•

întîlnirea consultativă a partide
lor comuniste și muncitorești con
tinuă luni.

în viitorul an financiar volumul pro
ducției industriale în India va înre
gistra o creștere de 5—6 la sută.

Guvernul grec a adresat Joi 
Suediei o notă de protest 
în care, referindu-se la sprijinul a- 
cordat liderului politic Andreas Pa- 
pandreu, aflat în Suedia, acuză gu
vernul suedez de amestec în trebu
rile interne ale Greciei. Ambasada 
greacă din Stockholm a anunțat, po
trivit agenției U.P.I., că ambasadorul 
Greciei, Iason Drakoulis, și-a încetat 
activitatea și se pregătește să se îna
poieze cît mai curînd posibil la Ate
na, „pentru consultări”.
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