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ADEZIUNE DEPLINĂ FAȚA DE HOTĂRÎRILE
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Adunarea activului de partid 

al municipiului București

Dezbateri în organizațiile 
județene de partid

Pe cala Șantierului naval Constanfa

ieri, în sala Palatului Republicii So
cialiste România, a avut loc adunarea 
activului de partid din municipiul Bucu
rești, în cadrul căreia au tost dezbătute 
documentele plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie 1968.

în sală erau prezenți membri ai Co
mitetului Centrai, miniștri și alfi condu
cători ai instituțiilor centrale, activiști ai 
Comitetului Central al partidului, ai co
mitetului municipal șt ai comitetelor de 
sectoare, reprezentanți ai organizațiilor 
de partid din întreprinderile și institu
țiile din Capitală, muncitori, oameni de 
știinfă și cultură, membri ai uniunilor 
de creație, cadre didactice, student, 
generali și ofiferii

La adunare a luat parte tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, secretar 
general al C.C. al P.C.R., care a fost 
primit cu vii și puternice aplauze, în- 
tr-o atmosferă entuziastă. întreaga asis
tentă a ovaționat îndelung pentru Co
mitetul Central, pentru politica sa pă
trunsă de înaltă principialitate, expresie 
fidelă a intereselor vitale ale poporului 
român.

în cadrul adunării activului de 
partid al municipiului București to-

varășul Dumitru Popa, membru 
supleant al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., prim-secretar al Co
mitetului municipal București al 
P.C.R., a spus între altele: Lu
crările plenarei Comitetului Cen
tral au demonstrat încă o dată ca
pacitatea partidului nostru de a 
soluționa științific problemele pe 
care le ridică mersul înainte al 
societății românești, consecvența și 
fermitatea cu care conducerea 
partidului promovează neabătut în 
viață linia elaborată de Congresul 
al IX-lea și hotărîrile Conferinței 
Naționale, profundul democratism 
și umanismul real ce , caracterizea
ză viața de partid, de stat și ob
ștească. Vă rog să-mi permiteți ca, 
în numele comitetului municipal 
de partid, să exprim deplina ade
ziune a comuniștilor, a tuturor oa
menilor muncii din Capitală față 
de hotărîrile plenarei, să asigur 
Comitetul Central, pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu personal, că 
întreaga noastră organizație de 
partid, strîns unită în jurul Co
mitetului Central, nu-și va precu-

HOTĂRÎREA ADUNĂRII

ACTIVULUI DE PARTID

WAL CAPITALEI
Adunarea activului de partid din 

Capitală, întrunită astăzi în Sala 
Palatului Republicii Socialiste Ro
mânia, dezbătînd hotărîrile Ple
narei C.C. al P.C.R. din 22—25 a- 
prilie a.c., își exprimă profunda sa 
adeziune față de măsurile adoptate 
și acordul deplin cu politica internă 
și externă a partidului, închinată 
slujirii celor mai nobile idealuri 
ale poporului român, înfloririi ma
teriale și spirituale a patriei, dez
voltării neabătute a societății 
noastre pe calea democrației și pro
gresului.

Problemele discutate la plenară 
se înscriu consecvent în ansamblul 
preocupărilor majore ale partidului 
nostru, urmărind să dea viață ^sar
cinilor Stabilite de Congresul; al 
IX-lea și de Conferință Națională 
a P.C.R., în vederea adaptării în
tregii organizări economice, sdciale, 
administrative, a tuturor formelor 
și metodelor de organizare și con
ducere la cerințele noi impuse de 
actuala etapă a procesului revo
luționar, de exigențele dezvoltării 
în perspectivă a României socia
liste.

Măsurile privind perfecționarea 
învățămîntului de cultură generală, 
profesional, tehnic și superior 
marchează un moment de însem
nătate deosebită în procesul de 
ridicare a nivelului de instruire, 
de cultură și civilizație al națiunii 
noastre; aceste măsuri, stringent 
cerute de viață, corelate cu nivelul 
actual al științei, cu realitatea și 
nevoile practice ale operei de edi
ficare socialistă, vor spori și mai 
mult funcția socială a școlii, rolul 
ei în pregătirea cadrelor necesare 
progresului și mai rapid al întregii 
noastre societăți.

Animați de hotărîrea de a nu 
precupeți nimic, toți comuniștii, și 
în primul rînd cei care lucrează 
în sectorul învățămîntului, se an
gajează să-și, înzecească eforturile 
spre a contribui mai din plin la 
îmbunătățirea calitativă a procesu
lui instructiv-educativ, la culti
varea și mai perseverentă în rîn
durile elevilor și studenților a con-

cepției materialist-dialeotice des
pre lume și viață, a înaltelor va
lori morale ale societății noastre, a 
pasiunii pentru muncă, a dragostei 
pentru patria socialistă și a încre
derii nestrămutate în viitorul lu
minos spre care ne conduce cu 
înțelepciune partidul.

Adunarea noastră își însușește 
în întregime aprecierile și măsu
rile adoptate de plenara C.C. al 
P.C.R. privind compoziția partidu
lui, .întărirea continuă a rînduri- 
lor sale și intensificarea activității 
de educare a comuniștilor, trăgînd 
concluziile ce se impun pentru or
ganizația de partid a Capitalei.

împărtășim pe deplin aprecierile 
plenarei C.C. cu privire la pregă
tirea de luptă și politică a forțelor

peți eforturile pentru înfăptuirea 
politicii partidului.

Subliniind însemnătatea măsuri
lor aprobate de plenară cu pri
vire la dezvoltarea și perfecțio
narea învățămîntului de toate gra
dele, . vorbitorul s-a referit la u- 
nele lipsuri existente în școlile și 
facultățile din București în ce pri
vește munca instructiv-educativă, 
pregătirea și perfecționarea cadre
lor didactice, activitatea de cer
cetare științifică, la sarcinile ce 
revin pentru aplicarea acestor mă
suri comitetului municipal, orga
nelor și organizațiilor de partid 
din școli și facultăți, întregului 
corp profesoral.

Așa cum s-a subliniat la plenară, 
— a arătat în continuare vorbito
rul — rezolvarea cu competență a 
sarcinilor sporite ce ne revin cere 
din partea noastră să ne ocupăm 
cu mai multă răspundere de ridi
carea nivelului politico-ideologic al 
membrilor de partid, de educarea 
lor în spiritul principialității parti
nice și exigenței în muncă. Refe- 
rindu-se la problemele legate de 
îmbunătățirea activității organelor 
și .organizațiilor de partid, de stat 
și obștești, privind examinarea și 
rezolvarea scrisorilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii, vorbi
torul a subliniat necesitatea de a 
se lua măsuri ca activiștii cu munci 
de răspundere din toate domeniile 
de activitate, indiferent de funcții, 
să organizeze exemplar primirile în 
audiență și rezolvarea scrisorilor, 
să fie model de exigență și princi
pialitate în respectarea legilor, în 
slujirea cu devotament a interese
lor poporului.

Plenara Comitetului Central — 
a arătat vorbitorul în continuare — 
a înfăptuit un act de înaltă răs
pundere politică față de partid și 
popor înscriind pe ordinea sa de 
zi problemele privind reabilitarea 
unor activiști de partid care au 
avut de suferit în trecut de pe 
urma abuzurilor, ilegalităților și 
nedreptăților comise de unele ca
dre cu munci de răspundere. Pro
blema dezbătută în plenara Comi
tetului Central are o însemnătate 
principială în viața partidului Și a 
societății. Partidul nostru este pu
ternic tocmai prin aceea că poate 
să-și analizeze critic activitatea; 
seriozitatea lui, încrederea de care 
se bucură în fața maselor izvorăsc 
din capacitatea de a lua măsuri 
pentru ca greșelile, abaterile, de
vierile să nu se mai repete nicio
dată.

Vineri au avut loc adunări ale activu
lui de partid din județele Argeș, Brăila, 
Dîmbovija, Prahova, Sibiu și Vrancea, în 
cadrul cărora au fost dezbătute docu
mentele Plenarei C.C. al P.C.R. din 
22—25 aprilie 1968.

La aceste adunări au participat 
membri ai Prezidiului Permanent, 
membri și membri supleanji ai Comi
tetului Executiv și secretari ai C.C. al 
P£.R.

Au luat parte tovarășii : Chivu Stoica
— judejul Prahova, Maxim Berghianu
— judejul Sibiu, Gheorghe Răduleseu
— judejul Argeș, Iosif Banc — jude
țul Vranceaj Dumitru Coliu — judeful 
Dîmbovija, Manea Mănescu — judejul 
Brăila.

expuneri asupra desfășurării lucrărilor 
plenarei. La adunările activului da 
partid au luat cuvîntul un mare număr 
de participant! : membri ai organiza
țiilor de partid din întreprinderi indus
triale, unităfi agricole socialiste, insti
tuții șfiinjifice și culturale, activiști ai 
organelor locale de partid și de stat, 
ai organizajiilor de masă și obștești.

In încheierea dezbaterilor au luat 
cuvîntul membri ai conducerii de partid 
participanji la aceste adunări.

Participant^ la adunări au adoptat în 
unanimitate hotărîri în care își exprimă 
totala lor adeziune la măsurile stabilite 
de plenară și asigură conducerea 
partidului că vor lupta cu pasiune și 
energie revoluționară pentru înfăptuirea 
neabătută a politicii interne și externe 
a partidului și a statului nostru.

Prim-secretari și; secretari ai comi
tetelor județene de partid au feȘcut

0 expresie a principialității

I

partinice, a spiritului de 
responsabilitate și justiție

Oamenii muncii aprobă 
in mod unanim măsurile plenarei

Timp de citeva zile întreaga țară a urmărit cu viu interes 
lucrările plenarei C.C al P.C.R. Dezbătînd probleme funda
mentale ale perfecționării vieții noastre economice, politice 
și sociale — transpunere consecventă în viață a prevederi
lor Congresului al IX-lea al partidului — plenara a pus într-o 
puternică lumină legătura strînsă, indisolubilă dintre partid 
și popor, înalta grijă și răspundere a comuniștilor față de 
viitorul patriei socialiste. Hotărîrile Comitetului Central au 
stirnit un profund ecou in rîndurile oamenilor muncii, care 
își manifestă încrederea nețărmurită in partid, deplina ade
ziune față de politica P.C.R.

In rîndurile ce urmează reproducem relatările unor repor
teri și corespondenți ai ziarului, care, în drumurile lor prin 
țară, au avut numeroase convorbiri cu muncitori, țărani, in
telectuali, activiști de partid.

Sintem printre muncitorii uneia 
dintre unitățile de frunte ale in
dustriei noastre: Fabrica de mașini 
unelte și agregate din Capitală. 
Pauza de prînz. Grupuri, grupuri 
strungarii, rabotorii, frezorii citesc 
și comentează importantele hotă- 
rîri ale plenarei publicate în zia
rele de ieri, lată ce ne-a declarat 
comunistul Ștefan Dragnca din 
secția agregate :

— în ultimele zile muncitorii din(Continuare în pag. a II-a)(Continuare în pag. a Il-a)

în timpul adunării activului de partid al Capitalei

secția în care lucrez au așteptat 
cu interes deosebit sosirea zia
relor iar pauzele au devenit a- 
devărate momente de dezbatere vie, 
pasionată a documentelor plenarei 
C.C. al P.C.R. In discuții, în păreri 
exprimate spontan, colectivul nos
tru și-a manifestat adeziunea tota
lă față de hotărîrile Comitetului 
Central, a constatat cu adîncă sa
tisfacție înalta principialitate cu 
care conducerea partidului se preo
cupă de perfecționarea activității 
în toate sectoarele vieții noastre 
economice, politice și sociale.

Mai mult ca oricînd avem astăzi 
sentimentul că participăm activ și 
nemijlocit la eforturile de dezvol
tare multilaterală a patriei, simțim 
pe deplin cum gîndurile, opiniile și 
năzuințele noastre capătă o înaltă 
întruchipare în politica partidului.

Consecvent principiilor sale fun
damentale, urmărind cu sfințenie 
aplicarea în viață a prevederilor 
Congresului al IX-lea, partidul nos
tru a făcut din consultarea mun
citorilor, țăranilor, intelectualilor 
cheia de boltă a întregii sale activi
tăți. Părerile, ideile, s,ugestiile noas
tre, exprimate în largi dezbateri a- 
supra problemelor de bază ale tu
turor sectoarelor de activitate, prind 
viață, se transformă în acțiuni și 
măsuri concrete, menite să ducă 
țara și poporul pe calea propășirii. 
Societatea noastră își pune astfel 
în valoare marea sa forță crea
toare, deschide drum larg energii
lor și capacităților ce sălășluiesc în. 
fiecare colectiv de muncă, în fiece 
om, făcînd din fiecare cetățean un

(Continuare în pag. a II-a)
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to obiectiv esențial al |
organizării științifice a I
producției și a mincii: ]

UTILIZAREA CU i
RANDAMENT SUPERIOR I
A SUPRAFEȚELOR i
INDUSTRIALE !

Dimensionarea judicioasă și utilizarea rațională 
a spațiilor industriale, pentru a nu rămîne în aia- *
ra circuitului economic nici cea mal mică suprafață I
productivă construită, se înscrie ca o sarcină de 
prim ordin a întreprinderilor și a torurilor lor de 
resort din ministerele economice. în acest sens, cu 
diierite prilejuri, conducerea de partid șl de stat 
a atras riguros atenția că există unele întreprin- 1 
deri industriale, moderne, unde spațiul productiv 
construit 'este folosii nesatisfăcător, insuficient. Re
medierea acestor situații — alături de alți iactori le
gați de utilizarea fondurilor fixe — reprezintă o im
portantă rezervă de amplificare a producției, fără ■ 
investiții suplimentare. La plenara C.C. al P.C.R. 
clin iunie 1966, care a dezbătut proiectul actua
lului plan cincinal, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU 
a subliniat : „CHIAR ACOLO UNDE S-AU APRO- I
BAT INVESTIȚIILE, DACA SE GĂSESC SOLUȚII 
PENTRU REALIZAREA SARCINILOR DE PRO
DUCȚIE PREVĂZUTE, ÎN CADRUL SPAȚIILOR 
EXISTENTE, TREBUIE SA SE FACA PROPUNERI 
PENTRU UTILIZAREA CU ALTA DESTINAȚIE A» 
FONDURILOR RESPECTIVE, ÎN PRIMUL RÎND PEN
TRU MAI BUNA DOTARE TEHNICA A ÎNTRE
PRINDERII-.

Am examinat, în cîteva întreprinderi, modul în 
care sînt folosite suprafețele construite, precum 
și factorii de care depirfde creșterea volumului 
producției, în cadrul spațiilor existente, prin mal 
buna lor utilizare intensivă și extensivă. (Publi
căm în pug. a IH-a constatările prilejuite de ana
liza noastră).

Telegrame
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
BUCUREȘTI

Stimate tovarășe Ceaușescu,
Vă mulțumesc pentru felicitările și urările călduroase pe care mi 

le-ați adresat, în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 
România și al dumneavoastră personal, cu ocazia împlinirii vîrstei de 
70 de ani.

împărtășesc convingerea dv. că relațiile dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Bulgaria se vor dezvolta necontenit, în 
interesul popoarelor noastre și unității țărilor socialiste, al păcii și cola
borării internaționale.

GHEORGHI TRAIKOV
Președintele Prezidiului Adunării Populare 

a Republicii Populare Bulgaria

CELUI DE-AL VII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN SAN MARINO

Dragi tovarăși,
Cu ocazia celui de-al VII-lea Congres al partidului dumneavoastră, 

adresăm delegaților la Congres, tuturor comuniștilor sanmarinezi un 
cald salut tovărășesc, Dorim Partidului Comunist din San Marino noi 
succese în activitatea sa consacrată unirii forțelor populare și demo
cratice, înfăptuirii aspirațiilor de pace și progres social.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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ADEZIUNE DEPLINĂ FATĂ DE HOTĂRÎRILE PLENAREI

COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Adunarea activului de partid
(Urmare din pag. I) .

al municipiului București
Raportul comisiei de partid, fap

tele descoperite ilustrează fără 
nici un dubiu că procesul lui Lu
crețiu Pătrășcanu a fost o însce
nare, o crimă premeditată — și 
răspunderea principală pentru a- 
ceasta îi revine lui Alexandru 
Drăghici. Atitudinea lui Alexandru 
Drăghici în ședința Comitetului 
Executiv, în plenara C.C. al P.C.R., 
dovedind lipsa oricărui simț parti
nic, a fost cu totul străină comu
nistului care trebuie să-și asume 
răspunderea pentru faptele sale. 
Poziția lui a fost condamnată una
nim de către plenara Comitetului 
Central.

Măsurile adoptate de plenara 
Comitetului Central, întregul mod 
și spirit în care ea a analizat și 
dezbătut aceste probleme sînt de 
natură să întărească autoritatea și 
prestigiul partidului, coeziunea rîn- 
durilor sale, să sporească încre
derea poporului în politica sa în
țeleaptă. Vorbitorul a subliniat în 
continuare importanța indicațiilor 
date de plenară — de a se trage 
toate învățămintele din cele petre
cute pentru ca asemenea lucruri să 
nu se mai petreacă niciodată. Vom 
munci neobosit — a spus tovarășul 
Dumitru Popa în încheiere — pen
tru întărirea rolului conducător al 
partidului, pentru întărirea con
trolului de partid în toate compar
timentele vieții sociale, pentru e- 
ducarea cadrelor, a tuturor oame
nilor muncii în spiritul principia
lității ce caracterizează întreaga 
activitate a conducerii partidului 
nostru. Hotărîrile plenarei C.C. al 
P.C.R. sînt o nouă dovadă a grijii 
conducerii partidului pentru desti
nele țării, pentru binele și ferici
rea poporului. Vom lua toate mă
surile ca spiritul lor să fie însușit 
temeinic de comuniști și de toți 
oamenii muncii, ca ele să fie tra
duse întocmai în viață în toate 
prevederile lor.

Luînd cuvîntul, tov. Ion Turcu, 
membru al biroului Comitetului 
municipal de partid București, 
veghi membru de partid, referin- 
du-se la raportul comisiei de 
partid cu privire la reabilitarea 
unor activiști ai partidului, a con
damnat cu 'tărie metodele străine 
de partid prin care, în condițiile 
arătate de raport, s-a urmărit eli
minarea unor activiști de bază, 
devotați clasei muncitoare și po
porului nostru. Vorbitorul a criti
cat poziția lui Alexandru Drăghici, 
care, în cadrul plenarei C.C. al 
P.C.R., a încercat să-și justifice 
abuzurile și încălcările grosolane 
ale legalității socialiste. întărind 
democrația internă, practica mun
cii colective — a spus vorbitorul 
— partidul nostru își sporește for
ța și prestigiul, bucurîndu-se de 
încrederea și adeziunea întregului 
popor.

Lina Ciobanu, prim-secretar al 
Comitetului de partid al sectoru
lui II, a exprimat adeziunea depli
nă a comuniștilor din acest sector 
față de hotărîrile istorice ale ple
narei și a relevat însemnătatea 
excepțională a acestor hotărîri 
pentru stimularea inițiativei și ac
tivității creatoare a oamenilor 
muncii, pentru asigurarea mersului 
înainte al construcției socialiste. 
Referlndu-se la hotărîrea C.C. al 
partidului cu privire la reabili
tarea unor activiști de partid, vor
bitoarea a subliniat sentimentul de 
profund respect pe care-1 încearcă 
toți comuniștii față de acest act 
de înaltă dreptate, ce creează noi 
premise pentru democratizarea în 
continuare a vieții interne de 
partid, pentru întărirea principiului 
centralismului democratic.

Academicianul Zaharia Stan- 
cu, președintele Uniunii scriitori
lor, a relevat că hotărîrile plenarei 
C.C. al P.C.R., pe care le aprobă în 
întregime, atestă o dată în plus for
ța, sănătatea întregului nostru 
partid, capacitatea conducerii sale 
de a instaura un climat în care 
viața, cinstea, onoarea și demnita
tea nimănui să nu fie periclitate 
sau jignite. El a subliniat că i-a 
cunoscut personal pe Lucrețiu Pă
trășcanu și Ștefan Foriș, că i-a 
apreciat pentru convingerile lor 
revoluționare și de aceea con
sideră reabilitarea lor ca un mare 
act de dreptate, de respect față de 
adevărul istoric. Totodată, el a sub
liniat că hotărîrile Congresului al 
IX-lea și ale Conferinței Naționale 
a partidului au creat condiții pen
tru o efervescență în viața literară, 
pentru crearea unor opere durabile, 
mult așteptate de marele public, 
inspirate din lupta și viața poporu
lui, a partidului.

In cuvîntul său,
Enache, secretar al Comitetului 
de partid al uzinelor „23 August", 
a relevat însemnătatea măsurilor 
adoptate de plenară cu privire la 
îmbunătățirea învățămîntului de 
toate gradele pentru asigurarea de 
cadre calificate la nivelul exigen
țelor industriei moderne. El a ex
primat adeziunea întregului colec
tiv al uzinelor față de activitatea 
internațională a partidului îndrep
tată spre restabilirea unității miș
cării comuniste, a solidarității cu 
toate forțele antiimperialiste. Aprob 
din toată inima — a spus el — ho
tărîrea cu privire la reabilitarea 
unor activiști de partid, care oglin
dește puternic voința partidului de 
a asigura dezvoltarea continuă a 
democrației în partid, în societatea 
noastră socialistă.

tov. Marin

Academicianul Ștefan Milcu 
a subliniat interesul deosebit cu 
care, ca profesor și om de știință, 
a luat cunoștință de ansamblul de 
probleme dezbătute în plenară cu 
privire la perfecționarea învăță- 
mîntului de toate gradele. Referin- 
du-se în acest sens la unele carențe 
care s-au manifestat în pregătirea 
culturală a studenților din învăță- 
mîntul medical, el a subliniat în
semnătatea măsurilor preconizate 
pentru întărirea bazei materiale a în- 
vățămîntului, modernizarea mijloa
celor de informare și de formare a 
cadrelor didactice. Profund impre
sionat de documentele referitoare 
la încălcarea normelor legale de 
judecare, sancționare și apărare 
în cazul unor activiști de partid, 
vorbitorul și-a exprimat convinge
rea că măsurile luate vor îndrepta 
răul făcut și vor împiedica repeta
rea unor asemenea acte în viitor. 
El a încheiat exprimînd, în numele 
oamenilor de știință din Academie, 
adeziunea la întreaga politică in
ternă și internațională a partidului, 
la inițiativele sale numeroase în
treprinse pentru întărirea unității 
țărilor socialiste și a mișcării mun
citorești mondiale.

Generalul Nicolae Stan, membru 
al Comitetului Securității Statului, 
referindu-se la o serie de aspecte 
ale muncii în cadrul Ministerului 
Afacerilor Interne, a arătat că în 
această instituție vreme îndelun
gată a fost întreținut cultul lui A- 
lexandru Drăghici, care s-a încon
jurat de elemente servile, care s-au 
dedat la abuzuri și ilegalități. Vor
bitorul a calificat ca nedemnă po
ziția adoptată în cadrul lucrărilor 
plenarei C.C. de Alexandru Dră
ghici, care, în încercarea de a se 
disculpa, a mers pînă la aprecieri 
jignitoare la adresa aparatului 
M.A.I. Vorbitorul a subliniat im
portanța măsurilor adoptate de 
partid în ultimii ani pentru întă
rirea muncii de partid în cadrul 
M.A.I., pentru îmbunătățirea în-, 
tregii activități a organelor 
securitate.

Pictorul Brăduț Covaliu, pre
ședintele Uniunii artiștilor plas- 

. țici, a spus între altele : Lucrările 
recentei plenare a C.C. al P.C.R. 
dovedesc din nou fermitatea cu 
care se înfăptuiesc prevederile 
Congresului al IX-lea. Hotărîrea cu 
privire la reabilitarea unor acti
viști de partid demonstrează ca
pacitatea partidului nostru de a 
înlătura nedreptatea, abuzurile și 
subiectivismul, într-un mod plin 
de demnitate. Aprobînd poziția 
partidului în problemele actuale 
ale mișcării comuniste internațio
nale, vorbitorul a subliniat că ac
țiunile inițiate de Comitetul Cen
tral sînt îndreptate în direcția res
tabilirii unității partidelor comu
niste, slujesc interesele poporului 
român și ale socialismului. Vorbi
torul a reliefat că recenta confe
rință pe țară a Uniunii artiștilor 
plastici a demonstrat încă o dată 
atenția de care arta și cultura se 
bucură din partea partidului, a 
conducerii sale și aceasta incumbă 
creatorilor înalta îndatorire de a 
contribui la făurirea conștiinței su
perioare a oamenilor și în primul 
rînd a omului socialist.

Tov. Jean Beiu, director general 
al uzinelor „Grivița Roșie", a 
subliniat că dezbaterile din plenară 
în domeniul învățămîntului con
stituie un îndemn pentru o preocu
pare mai intensă a organizațiilor 
de partid pentru pregătirea profe
sională a cadrelor. Arătînd că în 
uzină se găsesc mulți salariați care 
au luat parte la luptele muncito
rești conduse de partid în anii ile
galității, vorbitorul a arătat că în
tregul colectiv a aflat cu profundă 
indignare despre actele de repre
siune comise împotriva lui Lu
crețiu Pătrășcanu, Ștefan Foriș și 
a altor activiști ai partidului. Ei își 
exprimă aprobarea față de măsu
rile de reabilitare luate de partid 
și consideră pe deplin just oa cei 
care s-au făcut vinovați de ase
menea acte abuzive și ilegale să 
fie sancționați în mod exemplar.

Publicistul George Ivașcu a 
vorbit despre stima de care se 
bucura Lucrețiu Pătrășcanu în rîn- 
durile intelectualității. Criticînd 
folosirea în trecut a unor metode 
abuzive, samavolnice, comiterea de 
ilegalități față de unii activiști de 
partid, vorbitorul a subliniat fer
mitatea cu care partidul nostru, 
conducerea sa urmăresc apărarea 
adevărului, a normelor interne de 
partid, a legalității socialiste.

Teohari Georgescu, 
justețea deplină a 
plenarei, a măsurilor 
potriva celor ce s-au făcut vino
vați de încălcarea normelor de par
tid și a democrației socialiste, a 
arătat unele din condițiile în care 
au fost ticluite acuzațiile, abuzu
rile care s-au săvîrșit cu scopul de 
a dovedi „vinovăția" lui L. Pă
trășcanu. Vorbitorul a analizat răs
punderea ce îi revine personal pen
tru ilegalitățile ce s-au comis îm
potriva unor activiști în timpul cît 
a fost la conducerea Ministerului 
de Interne, și îndeosebi în cazul lui 
Ștefan Foriș, și a relevat capaci
tatea partidului nostru de a re
stabili adevărul istoric, de a pune 
faptele în adevărata lor lumină.

Gheorghe Borș, președintele 
Consiliului municipal al sindicate
lor, a subliniat că oamenii muncii 
din Capitală își manifestă deplina 
satisfacție față de modul profund

de

subliniind 
hotărîrilor 

luate un
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democratic în care sînt analizate, 
pregătite și dezbătute toate măsu
rile care privesc perfecționarea 
vieții noastre economice, politice și 
obștești. Ei dau o înaltă apreciere 
măsurilor inițiate de conducerea 
partidului pentru stricta respectare 
a legalității socialiste și întărirea 
rolului conducător al partidului în 
toate domeniile vieții economice și 
sociale. In continuare, vorbitorul 
s-a referit la însemnătatea măsuri
lor adoptate cu privire la exami
narea și rezolvarea scrisorilor, se
sizărilor și cererilor oamenilor 
muncii.
. Tov. 
dintele 
relevat 
plenara 
înscriu ____ ___________
măsurilor luate în ultima vreme de 
partid pentru ridicarea la un ni
vel mai înalt a activității în toate 
domeniile, ceea ce are drept re
zultat efervescenta creatoare din 
societatea noastră. Arătînd preocu
parea susținută a conducerii de 
partid pentru dezvoltarea culturii 
și artei, vorbitorul a subliniat în
semnătatea hotărîrilor plenarei 
pentru perfecționarea învățămîn
tului artistic, exprimîndu-și încre
derea că ele vor da un nou impuls 
vieții noastre culturale. El a a- 
probat pe deplin hotărîrile plena
rei privind reabilitarea unor per
soane condamnate pe nedrept.

Documentul ce ne-a fost prezen
tat, hotărîrile luate de plenara C.C.
— a spus Stelian Staicu, adjunct 
al ministrului afacerilor interne
— constituie un act istoric de
înaltă justiție socială și partinică, 
care ilustrează încă o dată princi
pialitatea și tăria de nezdruncinat 
a conducerii noastre de partid, con
secvența sa revoluționară. Vreme 
de mulți ani, Alexandru Drăghici a 
sustras Ministerul de Interne con
trolului de partid; astfel suspiciu
nea, neîncrederea, tendința de a ve
dea dușmani peste tot au fost ridica
te la rang de principiu. Vom acționa 
cu toată fermitatea — a spus vor
bitorul — pentru a lichida toate 
neajunsurile și manifestările nega- __ __  *______  „
tive; pentru a crea în rîn'dtiî cadre- relevat importanța măsurilor adop
ter noastre o atmosferă de intole- ................. - . . -
ranță fată de încălcările de lege, 
față de abateri și acte de indiscipli
nă, educînd cadrele miliției în spi
ritul devotamentului nețărmurit 
față de partid și popor, în spiritul 
înaltelor țeluri ale 
socialist.

Studentul Stancu Emilian a 
exprimat recunoștința studenților 
pentru grija și preocuparea ce le 
manifestă partidul, conducerea sa 
față de crearea celor mai bune con
diții de studiu în școli și univer
sități. Hotărîrile plenarei în do
meniul învățămîntului sînt o nouă 
și puternică expresie a acestei 
griji. El a asigurat adunarea că ti
neretul studios va răsplăti această 
grijă prin eforturi intense pentru 
pregătirea sa profesională și ideolo
gică.

General-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate, a subliniat că este pentru 
prima dată cînd Comitetul Central 
a analizat în plenara sa pregătirea 
de luptă și politică a forțelor arma
te ale Republicii Socialiste Româ
nia. Adresăm mulțumirile noas
tre conducerii partidului și tovară
șului Nicolae Ceaușescu, personal,

Ion Dumitrescu, preșe- 
Uniunii compozitorilor, a 
că hotărîrile adoptate de 

Comitetului Central se 
în contextul inițiativelor și

umanismului

pentru aprecierile făcute cu acest 
prilej, pentru măsurile adoptate în 
vederea înzestrării armatei cu ar
mament și tehnică modernă, ridi
cării capacității de apărare a țării. 
Vorbitorul și-a exprimat satisfac
ția pentru hotărîrile adoptate în ve
derea reabilitării unor activiști de 
partid, măsuri care creează premise 
ca greșelile din trecut să nu se mai 
repete niciodată. Asigurăm partidul 
— a spus vorbitorul — că vom face 
totul ca forțele armate să-și înde
plinească misiunea sacră ce le re
vine.

Tovarășul Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a C.C., a subliniat că ple
nara Comitetului Central constituie 
un eveniment de o însemnătate 
deosebită, înscriindu-se în șirul 
măsurilor fundamentale luate de 
partid, începînd cu Congresul al 
IX-lea, pentru dezvoltarea și înflo
rirea continuă a țării noastre. Refe- 
rindu-se la cauzele care au făcut 
posibile măsurile represive împo
triva unor activiști de frunte ai 
partidului, vorbitorul a arătait că 
pe atunci în Comitetul Central al 
partidului, în organele sale de con
ducere nu se respectau principiile 
muncii colective, normele democra
ției interne de partid, hotărîrile 
importante fiind luate de primul 
seoretar al partidului, singur sau 
împreună cu încă 2—3 colaboratori, 
care îl urmau fidel. Aceste practici 
au favorizat subiectivismul, arbi- 
trariul, suspiciunea față de cadre 
de conducere ale partidului și sta
tului, abuzuri. Vorbitorul a apre
ciat că poziția adoptată în plenară 
de Alexandru Drăghici a fost 
nesinceră, incompatibilă cu răs
punderea ce i s-a încredințat, și 
și-a exprimat deplina aprobare 
față de măsurile de sancționare a 
acestuia pe linie de partid. Mă
surile de reabilitare luate de partid, 
dovedind forța partidului nostru, 
vor contribui la întărirea rolului 
său conducător, la dezvoltarea de
mocrației în ansamblul vieții noas
tre sociale.

Prof. univ. Vasile Maciu, mem
bru corespondent al Academiei, a 

tate de plenară în domeniul învă
țământului în vederea punerii lui 
în acord cu cerințele actuale și de 
perspectivă ale societății noastre 
socialiste. Vorbitorul a subliniat că 
hotărîrea referitoare la reabilitarea 
unor activiști dovedește încă o dată 
spiritul sănătos al 
mul de deplină 
este promovat azi

★
Primit cu vii și îndelungate aplau

ze, în încheierea lucrărilor adunării 
a luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU. (Textul cuvîntării va 
fi publicat în numărul dc mîine al 
ziarului).

Adunarea activului de partid din 
București a exprimat hotărîrea una
nimă -a comuniștilor și a tuturor 
oamenilor muncii din Capitală de 
a înfăptui neabătut hotărîrile ple
narei Comitetului Central al 
P.C.R., de a înfăptui neabătut mă
rețul program de desăvîrșire a con
struirii socialismului, trasat de 
Congresul al IX-lea ăl P.C.R., pro
gramul luminos al dezvoltării și 
înfloririi patriei noastre.

l
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participant activ la opera de con
strucție socialistă a patriei.

Profundul democratism al orîn- 
duirii noastre, consfințit în hotărî
rile plenarei, ne face' să simțim cit 
de apropiată e conducerea partidu
lui de popor, cît de strînse și pu
ternice sînt firele care îi leagă pe 
comuniști de masele largi de oa
meni ai muncit Ultima plenară

partidului, regi- 
legalitate care 

în țara noastră.

partinice
vine să confirme totodată perseve
rența' cu care partidul transpune 
în viață indicațiile și prevederile 
Congresului al IX-lea, grija și răs
punderea înaltă cu care Comitetul 
Central se preocupă de destinele și 
viitorul țării. Sprijinim din toată 
ininîa hotărîrile recentei plenare, 
urmăm cu devotament înțeleaptă 
politică a partidului, călăuză sigu
ră în opera de înflorire a patriei so
cialiste.

Omul—în centrul grijii
partidului

— Lucrările recentei plenare — 
ne spune Gheorghe Pașa, pre
ședintele Tribunalului municipiului 
București — evidențiază încă o dată 
înaltul spirit de răspundere cu care 
partidul analizează dezvoltarea so
cietății românești, grija sa pentru 
consolidarea temeliilor orînduirii 
noastre, pentru înflorirea patriei 
socialiste. Hotărîrile plenarei în le
gătură cu reabilitarea lui Lucrețiu 
Pătrășcanu și a altor tovarăși care 
au suferit represiuni și samavolni
cii din partea lui Alexandru Dră
ghici, combaterea oricăror încălcări 
ale legalității — sînt expresia tă
riei și vitalității partidului, sînt o 
chezășie în plus că pe drumul său 
ascendent România socialistă va 
dobîndi noi și noi victorii, de- 
monstrînd cu prisosință superiori
tatea orînduirii socialiste.

Ca magistrat sînt impresionat de 
profunda principialitate, de marea 
fermitate cu care Comitetul Cen
tral a dezbătut chestiunea reabili
tării unor activiști de partid, prin
cipialitate și fermitate reflectate în 
hotărîrea pe care a adoptat-o ple
nara. Respect pentru om, res- --- ----------
pect pentru lege — această care ,n“ se,
este ideea care trece ca un 
fir roșu prin documentele adoptate 
în urma recentelor dezbateri. Este 
datoria supremă a fiecărui cetățean 
al patriei, în orice loc ar munci, ori- 
cît de mare sau de mică 
punderea sa socială, să 
în spiritul unei depline 
în spiritul subordonării 
lege. Legea este voința 
normele sale sînt obligatorii pentru 
toți membrii ei. Pe bună dreptate, 
hotărîrea subliniază că : „Fiecare 
membru de partid, fiecare cetățean 
poartă răspunderea pentru faptele 
sale și are obligația să acționeze 
numai și numai în conformitate cu 
legile țării".

— Care sînt, după opinia dum
neavoastră, concluziile pe care tre
buie să le tragă lucrătorii din a- 
paratul justiției?

— Dreptatea și cinstea, aceste 
bunuri inalienabile ale omului 
societății noastre, stau la te
melia activității organelor justiției. 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român ne cere tuturor 
să veghem „cu cea mai mare stric-

tețe la respectarea neștirbită a 
drepturilor și libertăților democra
tice garantate cetățenilor prin con- 

Considerăm ca o 
onoare 
acestei

indicații a Directivelor Congresu
lui al IX-lea al P.C.R. cu privire 
la întărirea legalității socialiste ; 
considerăm că numai în felul aces
ta ne facem pe deplin datoria.

Dezvoltarea necontenită a demo
crației socialiste, întărirea legalită
ții și înfăptuirea perseverentă a 
principiilor justiției au darul să 
consolideze încrederea maselor în 
partid, în forța și în trăinicia orîn- 
duirii noastre. Lucrările recentei 
plenare a C.C. al P.C.R., măsurile 
adoptate — pe care le aprob în 
întregime — sînt totodată și 
o chemare la muncă neobo
sită, fără preget, la o actjvitate 
dusă cu pasiune, cu dăruire pentru 
binele și înflorirea națiunii. Soco
tesc că fiecare slujitor al legii pri
vește cu deplină responsabilitate 
îndatoririle ce-i revin, că va lucra 
fără odihnă pentru punerea
practică a hotărîri lor istorice ale 
plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

în
stituția țării";
sarcină de cea mai mare 
respectarea cu sfințenie a

Coeziunea întregului popor
în jurul partidului,

al Comitetului său Central

ar fi răs- 
acționeze 
legalități, 
față de 
societății,

Kocsis Andrei, profesor la Liceul 
nr. 3 Oradea, a declarat corespon
dentului nostru din județul Bihor : 
Țin să subliniez — înainte de a vor
bi ca om al catedrei — importanța 
deosebită ce o are pentru viața poli
tică și social-economică a țării noas
tre modul profund principial în care 
partidul analizează și rezolvă pro
blemele majore ale construcției 
socialiste. Mă simt și eu mîndru, 
alături de întregul nostru popor, 
că avem un conducător încercat 

**.**K**V'.^ .CU 
h&ădevărul. și samavolnicia, parti-' 
dul comunist care ne călăuzește 
spre cele mai înalte și mai lumi
noase culmi ale socialismului.

Am studiat cu deosebit interes 
documentele privitoare la dezvol
tarea învățămîntului de toate gra
dele și sînt profund impresionat 
de modalitatea în care s-au dezbă
tut și clarificat o serie de aspecte 
fundamentale ale creșterii și edu
cării tinerei generații, de grija pe 
care partidul o vădește 
lorificarea tradițiilor 
ale școlii românești, de 
care o manifestă față 
mele de muncă și de viață ale 
corpului didactic. Noi. profesorii 
și învățătorii din școlile de toate

pentru va- 
progresiste 
atenția pe 

de proble-

gradele, ne străduim să dăm viață 
cerințelor exprimate de partid de 
a educa, instrui și forma cadre de 
nădejde.

Am primit cu satisfacție ți a- 
preciez ca deosebit de juste mă
surile adoptate de recenta plena
ră în, ce privește reabilitarea 
lui Lucrețiu Pătrășcanu și a altor 
activiști de partid. înaltul discer- 
nămînt politic și abordarea cu
rajoasă de către plenară a neajun
surilor ce au existat în trecut ex
primă în fon,d tăria și forța parti
dului, înțelepciunea ce emană a,țn 
gîndirea colectivă, din respectarea 
profundului caracter democratic al 
orânduirii noastre de stat. întregul 
climat statornicit în ultimii ani în 
viața societății noastre — climat 
de respect al demnității umane, 
de înflorire a tuturor energiilor 
creatoare — asigură cimentarea 
continuă a coeziunii ce există în
tre partid, guvern și popor, a u- 
nității oamenilor muncii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități în înfăptuirea sarcinilor 
construcției socialiste. Strîns uniți 
în jurul partidului, vom ' face to
tul pentru a da viață importan
telor măsuri stabilite de plenară.

In spiritul în altei

responsabilități față de popor,
față de cauza socialismului

Hotărîrea adunării activului
de partid al Capitalei

(Urmare din pag. I)

armate ale Republicii Socialiste 
România și ne exprimăm acordul 
unanim cu măsurile stabilite, me
nite să asigure apărarea cuceriri
lor revoluționare ale poporului, 
securitatea țării.

Luînd cunoștință de problemele 
internaționale care au făcut obiec
tul dezbaterii plenarei C.C. al 
P.C.R., activul de partid din Ca
pitală dă o înaltă apreciere poli
ticii externe a partidului și statu
lui nostru, poziției ferme și prin
cipiale adoptate de conducerea par
tidului în vederea întăririi colabo
rării și prieteniei cu toate țările 
socialiste, dezvoltării unor rapor
turi frățești cu toate partidele co
muniste și muncitorești, îmbunătă
țirii atmosferei din mișcarea co
munistă internațională, întăririi 
unității acesteia și a tuturor forțe
lor care luptă împotriva imperia
lismului, pentru cauza progresului, 
a socialismului și păcii.

întemeiată pe principiile inde
pendenței și suveranității, egalită
ții în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, politica externă a 
Republicii Socialiste România slu
jește neclintit colaborării și înțe
legerii între popoare, sporind con
siderabil prestigiul și influența in
ternațională a țării noastre, contri
buția ei constructivă la rezolvarea 
marilor probleme ale lumii contem
porane.

Hotărîrea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român cu pri-

vire la reabilitarea unor activiști 
de partid ne-a făcut cunoscute abu
zurile și încălcările flagrante ale 
celor mai elementare norme de le
galitate și dreptate, săvîrșite cu 
bună știință de unele cadre de par
tid și de stat în trecutul apropiat 
al istoriei noastre. Condamnăm cu 
toată hotărîrea aceste fapte, străine 
idealurilor și eticii partidului, in
compatibile cu drepturile constitu
ționale ale cetățenilor statului nos
tru

Ne afirmăm, din inimă, deplina 
și ferma adeziune față de hotărî
rea de reabilitare a unor activiști 
de frunte ai partidului, adoptată 
de plenară, considerînd-o ca un act 
de profundă echitate, de înaltă 
principialitate partinică, ca o ex
presie a ridicării pe o treaptă su
perioară a vieții sociale a țării, a 
Democratismului socialist, în lumi- 

a prevederilor Congresului al 
IX-lea al Partidului Comunist 
Român.

Pentru faptele grave de care se 
face vinovat, sîntem întru totul de 
acord cu hotărîrea plenarei de a 
scoate pe tovarășul Alexandru Dră
ghici din Prezidiul Permanent și 
din Comitetul Executiv, de a-1 
exclude din C C. al P.C.R. și de a 
se recomanda revocarea sa din 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Organizația de partid a muni
cipiului București va lupta cu toată 
intransigența pentru traducerea în 
viață a sarcinilor stabilite de ple-

nară privind respectarea neabătută 
a normelor democratice în viața 
partidului și a țării, apărarea lega
lității socialiste, crearea celor mai 

1 favorabile condiții pentru libera a- 
firmare a personalității umane. — 
principii de bază ale politicii parti
dului nostru, scumpe fiecărui co
munist, fiecărui om al muncii.

Ne manifestăm adînca recunoș
tință pentru fermitatea revoluțio
nară, pentru principialitatea cu 
care Partidul Comunist Român con
duce destinele întregii națiuni pe 
drumul progresului și civilizației.

Exprimăm și cu acest prilej a- 
tașamentul fierbinte, unanim al 
comuniștilor, al tuturor oamenilor 
muncii din Capitală față de poli
tica partidului, înalta prețuire pen
tru activitatea Comitetului Cen
tral, a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, pusă în slujba fericirii 
și bunăstării celor ce muncesc.

Adunarea activului de partid al 
municipiului București asigură 
conducerea de partid că toți oa
menii muncii din orașul nostru, 
strîns uniți în jurul Comitetului 
Centra] al partidului, își vor pune 
și în viitor întreaga lor capaci
tate în slujba idealurilor scumpe 
poporului român — ale construirii 
și desăvîrșirii construcției socialis
mului — vor contribui, prin e- 
forturi neobosite, la înfăptuirea 
mărețului program elaborat de 
Congresul al' IX-lea al Partidului 
Comunist Român.

Cluju- 
profe- 
cu în-

...Citadela 
lui. în aule, 
sori și studenți comentează 
suflețire documentele plenarei, re- 
levîndu-le însemnătatea pe multi
ple planuri ale vieții noastre so
ciale. L-am rugat pe prof, ujniv. dr. 
Virgil I. Cimpeanu.de la Faculta
tea de drept a Universității „Babeș- 
Bolyai" din Cluj, să-și împărtășeas
că primele reflecții generate de 
lectura acestor documente:

— In toate problemele-cheie ale 
vieții contemporane internaționale, 
partidul și guvernul nostru au a- 
doptat poziții principiale și • con
structive, desfășurînd o susținută 
activitate ce reprezintă o impor
tantă contribuție la cauza păcii, 
securității și libertății popoarelor. 
Această activitate reprezintă tot
odată o contribuție la cauza. uni
tății tuturor forțelor progresiste — 
și- în primul rînd a țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și 
muncitorești.

Am citit cu deosebit interes șl 
satisfacție hotărîrea Plenarei C.C.

• al P.C.R. din 25 aprilie cu privire 
la unele probleme actuale ale acti
vității internaționale a P.C.R. din 
care se desprinde aceeași poziție 
fermă de a milita în continuare, 
cu toată stăruința, pentru dezvol
tarea unor relații frățești cu toate 
partidele comuniste și muncito
rești.

întreaga activitate desfășurată 
de partidul și guvernul nostru pe 
planul relațiilor externe răspunde 
intereselor vitale ale poporului ro
mân și, totodată, îndatoririlor in
ternaționaliste ce revin țării noas
tre în marele front al păcii și pro-, 
greșului social. Iată de ce sprijinim 
cu toată hotărîrea întreaga politică 
externă a partidului nostru, acțiu
nile pe care partidul nostru le în
treprinde pe plan internațional în 
interesul păcii, al colaborării în
tre popoare, al cauzei socialismului.

Importantele hotărîri ale plenarei 
C.C. al P.C.R. contribuie din plin 
la creșterea încrederii oamenilor

universitară a 
pe coridoare,

muncii în partid, la întărirea ro
lului conducător al partidului nos
tru în toate domeniile vieții so
ciale, la creșterea prestigiului țării 
noastre..

Pe Radu Pantazi, secretar știin
țific al Institutului de filozofie al 
Academiei, îl găsim conspectind do
cumentele plenarei. Ne 
șește citeva dintre ideile 
de studiul atent:

— In muncă, oamenii 
dese calitățile și, uneori, greșesc
— mai grav sau mai puțin grav. 
Este necesar ca fiecare să răspundă 
pentru faptele sale. De aici însă 
și pînă Ia nedreptăți, la pedepsirea 
pe cale penală, prin falsuri și sa
mavolnicii, a unor activiști cinstiți 
ai partidului nostru, cum a fost Pă- 
trășcanu, e o cale lungă, o cale in
compatibilă cu principiile de neștir
bit ale vieții interne de partid, ale 
democratismului socialist.

Pentru ca lucruri de felul celor 
scoase la iveală de plenară să nu 
se mai repete, se impune ca fieca
re, la locul său de activitate, 
să dea dovadă de înaltă responsa
bilitate. Tocmai de aceea, aș dori 
să reliefez acel pasaj din Hotărîrea 
C.C. al P.C.R. cu privire la reabi
litarea unor activiști de partid în 
care se subliniază răspunderea fie
cărui membru de partid, fiecărui 
cetățean pentru faptele sale, înda
torirea de a acționa numai și nu
mai în conformitate cu legile țării.

Această hotărîre este o expresie 
elocventă a caracterului principial 
al acțiunilor partidului, a respec
tării cu strictețe a normelor vieții 
interne de partid. Ea ilustrează pre
ocuparea partidului de a aduce la 
cunoștința poporului totul, ceea ce 
este un semn elocvent al înaltei 
responsabilități cu care partidul 
conduce destinele țării. Consecven
ța în a se sfătui cu poporul, în a 
spune oamenilor adevărul duce la 
încrederea sporită a maselor în 
Partidul Comunist Român, pe care
— cu devotament și convingere — 
îl numim partidul nostru.

impărtă- 
sugerate

îșî vă-

Cimpeanu.de
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Un obiectiv esențial al organizării științifice 
33lfl(a producției și a muncii: |

(
Modernizarea do 
tării tehnice creea 
ză spații pustii ?

Investigațiile analizei 
le-am început în trei între
prinderi din industria u- 
șoară. Este vorba de fa
bricile bucureștene de în
călțăminte „Pionierul", 
„Dîmbovița" și „Progresul". 
Primele două dispun și de 
sectoare de tăbăcărie vege
tală și minerală. De aceea 
am concentrat, ( deocam
dată, „reflectorul" asupra a- 
■cestor secții primare de 
producție. Cum se prezintă 
densitatea utilajelor, ținînd 
seama de parcul de mijloa
ce tehnice din cele două 
sectoare de tăbăcărie și de 
suprafețele afectate aces
tora ? La „Dîmbovița" nl 
s-a spus că, pe întreaga în

treprindere — în suprafața 
ocupată de mijloace tehni
ce — densitatea medie este 
de circa 23 mp pe utilaj, 
înregistrînd mari variații în 
raport cu particularitățile 
procesului de producție. La 
tăbăcării, indicatorul amin
tit este mult mai anemic și 
ni a-a relatat: „este greu 
de calculat" (!?). Dar la 
„Pionierul" ?

— Pe ansamblul fabricii, 
ne relata tov. CONSTAN
TIN PlRVULEȚU, inginer 
șef adjunct, unui utilaj îi 
revin aproape 6 m p. La 
tăbăcăria vegetală densita
tea este de 3,3 mp pe uti
laj, iar la cea minerală. — 
de 9,2 m p pe utilaj.

— Cifrele ni se par ex
trem de mobilizatoare, re-

întreprin- Producția pe mp suprafață
derea ------------- —-------------------------------------------

construită productivă construită productivă
piei moi (în m p) piei tari (în kg)

„Dîmbovița" 0,78 2,61 1,43 4,76
„Pionierul" 0,59 .1,41 1,21 4,63

' •.tfeîi. pe toată'liniă ,,Ț5îm-' 
bovifâ" stă mult niai bine 
decît „Pionierul". Explica
ția. La prima întreprindere, 
după cum ne relata tov. 
MAURICIU PETREANU, 
șeful serviciului organizare 
științifică a producției șl a 
muncii, mașinile și utila
jele ocupă circa 30 la sută 
din suprafața construită. 
Pe cînd la „Pionierul" per
sistă mari amplitudini în 
gradul de încărcare cu 
mijloace tehnice a supra
fețelor construite — de la 
23 la sută la atelierul de 
finisaj, la 25,3 la sută la 
tăbăcăria minerală, pînă la 
38 la sută la secția tăbă
cărie vegetală. Cele două 
agregate elicoidale insta
late la „Pionierul" au îmbu
nătățit mult procesul teh
nologic de fabricare a 
pieilor, numai că spațiului 
rămas liber nu i s-a mai 
dat o utilizare nemijlocit 
productivă.

Intervine, în plus, și 
timpul cit sînt folosite in
stalațiile din sectoarele de 
tăbăcărie — mai precis cîte 
ore din 24, în cîte schim
buri. La „Dîmbovița" s-a 
mers și se merge, în conti
nuare, ’ spre randamentul 
cel mai înalt posibil. în- 
tr-un schimb se lucrează 
numai în secțiile umede — 
unde timpul tehnologic la 
unele operații este de 24 
ore sau multiplu — și în

Dacă „Progresul" 
ar călca pe urma... 
„Pionierului66

Să continuăm analiza, 
de această dată la toate 
cele trei întreprinderi, în 
privința producției de în

Producția pe mp de suprafață 
întreprinderea construită productivă

(în perechi încălțăminte)
„Dîmbovița" 
„Pionierul" 
„Progresul"

1,61
1,47
1,15

Datele sînt edificatoare. 
Cele de la prima între
prindere — „Dîmbovița" j— 
nu se referă decît la încăl
țămintea mecanică, noluîn- 
du-se în calcul cea tip „Ro- 
marta", de peste 500 pe
rechi pe zi. In cursul an
chetei noastre în cele trei 
întreprinderi am căutat răs
puns la diferențele izbi
toare privind producția de 
încălțăminte pe mp — indi
ce esențial al folosirii spa
țiilor de producție.

La „Dîmbovița" am dis
cutat cu tov. GHEORGHE 
MARINESCU, directorul 
întreprinderii.

— Știm că în întreprin
dere se fabrică încălță
minte de mare finețe, de 
bună calitate, in modele 
variate, care necesită ope
rații- multiple. Justifică a- 
ceasta oare, față de „Pio
nierul", producția mai 
scăzută pe mp de supra
față efectiv productivă? 

prezentînd adevărate per
formanțe.

— Este și firesc ! Noi am 
renunțat la sistemul tehno
logic clasic, perimat, cu 
bazine, care ocupau un 
spațiu mare și aveau o 
productivitate scăzută.

Ne-am deplasat la tăbă
căria acestei fabrici. In
tr-adevăr, imaginea este cu 
totul alta decît cea de-a- 
cum cîțiva ani. Două im
presionante agregate eli- 
coidale, de randament su
perior, care ocupă un spa
țiu restrîns, au modernizat 
procesul tehnologic de 
prelucrare a pieilor. Func
ționarea lor — mecanizată 
și automatizată — se diri
jează de la un tablou de 
comandă. Alături se află 
camera de programare a 
operațiilor de producție. 
Cadrul în care ne aflăm 
a modificat dintr-odată pă
rerea noastră asupra unei 
tăbăcării. Precizăm, insta
lațiile sînt de fabricație ro
mânească, ceea ce pledează 
pentru introducerea lor și 
în alte întreprinderi ale in
dustriei de pielărie și în
călțăminte.

Interesează însă, cum 
este și normal, producția 
pe unitatea de suprafață 
construită și efectiv produc
tivă. Ce relevă calculele fă
cute pe baza datelor comu
nicate de cele două între
prinderi?

' 3 schimburi lâ‘toate cele
lalte secții. „Pionierul" nu 
are asemenea program de 
lucru, la toate secțiile și 
instalațiile. In schimburile 
II și III nu se lucrează la 
mașinile de șpalt, șeruit, la 
bocurile de ștuțuit, Ia ma
șinile de falț, la presa de 
stors, mașina de umezit și 
alte utilaje. Sugestive sînt 
și raporturile privind gra
dul de ocupare cu forță de 
muncă a suprafețelor pro
ductive pe schimburi. La 
tăbăcăria vegetală, în schim
bul I, acest grad este de 88 
la sută, în schimbul II el 
scade la 74 la sută, pentru 
ca în schimbul III să ajun
gă numai la 60 la sută. Iar 
la cea minerală, raporturi
le dintre gradul de ocupare 
a suprafețelor productive, 
instalate cu mașini și Uti
laje, în schimbul I față de 
schimbul II și în schimbul I 
față de schimbul III sînt 
de 1,1 și, respectiv, de 1,74. 
Se desprinde cu claritate că 
la „Pionierul" măsurile pri
vind reorganizarea fluxuri
lor tehnologice nu au dat 
încă toate efectele scontate. 
Este de așteptat ca în lu
nile următoare conducerea 
fabricii să se aplece cu mai 
multă grijă asupra acestor 
comparații, scoțînd maxi
mul posibil de pe urma 
mijloacelor tehnice și su
prafețelor productive de la 
tăbăcăria vegetală și mi
nerală.

călțăminte. Recurgem și în 
acest caz la o situație com
parativă :

2.49
2,79
1,31

— într-o măsură, da. 
Dar, dificultățile princi
pale se localizează în dis
persarea suprafețelor con
struite. Ne desfășurăm ac
tivitatea în peste 40 clă
diri, în general improprii 
— ca formă și caracteristici 
de spații propice pentru 
producția industrială. Unele 
suprafețe productive și spa
ții de circulație stau de 
multe ori blocate cu produ
se finite, din cauza lipsei 
depozitelor, a întîrzierii în 
preluarea lor de către bene
ficiari, (Excelează în acest 
domeniu <,„Românoexport“). 
Depozitele sînt împrăștiate 
în peste 20 clădiri, cu to
tul necorespunzătoare vo
lumului producției.

Asemănătoare este situa
ția — în privința spațiilor 
construite și efectiv pro
ductive, a depozitelor — și 
la întreprinderea „Pionie-

UTILIZAREA ’
CU RANDAMENT SUPERIOR
A SUPRAFEȚELOR INDUSTRIALE

rul“. Ca urmare, nu mai in
sistăm în descrierea ei. In 
schimb, să vedem cum se 
prezintă lucrurile la „Pro
gresul", fabrică nouă, mo
dernă, compusă dintr-un 
corp de clădire cu 5 nivele 
și o hală independentă.

— Fabrica are 9 ateliere 
de confecționare a încăl
țămintei ?

— Acum are 10, ne-a 
răspuns tov. DUMITRU 
TlRZIU, inginer , șef al în
treprinderii, Proiectantul a 
prevăzut 9, dar noi am mai 
amenajat unul, cu o pro
ducție zilnică maximă de 
2 000 perechi încălțăminte. 
Că ne-a preocupat folosi
rea cît mai rațională a su
prafețelor de producție o 
dovedește și faptul că toți 
indicatorii proiectați au 
fost realizați cu 3 luni 
înainte de termen, că pen
tru 1970 — prin studiile de 
organizare științifică a 
producției și a muncii — 
se preconizează sporirea, 
fără, alte investiții, a vo- 

"lumUlui'; proți ucțidi ’ fctf ■ 'fir
ea 30 Ia sută.

Datele analizei la sec
toarele de încălțăminte sînt 
ample. Ne limităm însă nu
mai la cîteva, deosebit de 
semnificative. Tinînd sea
ma că toate cele trei în
treprinderi au fost dotate cu 
mijloace tehnice moderne, 
care este — în acest caz — 
densitatea lor pe mp de su
prafață efectiv producti
vă ? La „Pionierul", a-

I
 Valoarea fiecărui 

metru pătrat
Spre deosebire de ingi

nerul șef de la „Progresul", 
inginerul șef al Uzinei de 
mecanică fină din Sinaia, 
tov. MIHAI SIMIONESCU, 
cunoaște bine locul între
prinderii în ierarhia altor 
întreprinderi, în privința 
randamentului pe suprafața 
de producție. El dispune de 
numeroase date compara
tive, pe secții, ateliere, 
grupe de mașini, de calcule 
și grafice, de informații 
privind alte uzine din țară 
și străinătate, cu rezultate 
bune în domeniul pe care 
îl analizăm.

— Ne-am lovit în perma
nentă de lipsa spațiului — 
ne-a spus inginerul șef al 
uzinei din Sinaia. Nevoia 
acută de suprafețe, pentru 
amplasarea unor noi ma
șini și utilaje, a impus 
căutări insistente de a găsi 
soluții și posibilități de 
„dilatare" a spațiului exis
tent. Așa se explică poate 
și faptul că, față de alte 
uzine și fabrici din țară, 
noi obțmem pe metrul pă
trat construit o producție 
valorică net superioară. 
Comparativ cu 1966, în a- 
cest ăn s-a planificat un 
spor de producție pe mp 
suprafață construită de 23 
la sută. In trimestrul I, 
realizările au depășit pre
vederile, ceea ce oferă cer
titudinea îndeplinirii rigu
roase a sarcinii prevăzute.

— Credem că impulsul a 
fost dat de acțiunea de or
ganizare științifică a pro
ducției si a muncii.

— Exact. Analizele lăr
gite și aprofundate au por
nit de la documentația

Construcțiile pro
duc... pierd@ri3 iar
ministerul încheie

I „minute
Uzina din Sinaia, deci, 

nici la capitolul randamen
tului pe suprafețele de pro
ducție nu-și dezminte per
severența în căutarea și 
fructificarea de noi re
surse de sporire a produc
ției, în cadrul spațiilor in
dustriale existente. în 

cest indicator este cel mai 
mobilizator, cu mult mai 
bun decît acel 3.8 m p pe un 
loc de muncă, consemnat la 
„Progresul". Diferența a- 
testă existența unor reale 
posibilități de amplificare 
a producției de încălțămin
te la ultima întreprindere. 
Am aplicat coeficientul ob
ținut de „Pionierul" la su
prafața efectiv productivă 
de care dispune „Progre
sul". Calculele făcute arată 
că s-ar fi putut realiza în 
trimestrul I 1968 o produc
ție cu circa 12 la sută mai 
mare decît cea obținută. In 
favoarea acestei aprecieri 
pledează și o altă compa
rație. Dacă la „Progresul" 
s-ar lucra cu productivita
tea muncii realizată Ia „Pio
nierul", atunci s-ar putea 
obține o producție cu circa 
47 la sută mai mare decît 
nivelul actual, deci cu mult 
mai mult decît s-a prevăzut 
pentru... 1970.

— Să ne comunicați și 
nouă rezultatele — și-a ex
primat dorința in’ginerul 
șef de la „Progresul".

Ne facem datoria, dar 
punem și o întrebare: este 

.oare cu putință ca trei în
treprinderi bucureștene, su
bordonate aceleiași direcții 
generale din Ministerul In
dustriei Ușoare, să trăias
că într-o perfectă izolare, 
fără a cunoaște reciproc 
cele mai bune rezultate în 
utilizarea suprafețelor de 
producție? .

străină și din țară. Am 
comparat șl confruntat si
tuații similare — pe ori
zontală și verticală, din 
punctul de vedere al densi
tății mijloacelor tehnice — 
cu dorința să găsim soluții, 
cît mai eficiente, în strînsă 
concordanță cu specificul 
procesului de fabricație al 
uzinei noastre.

Completînd aceste apre
cieri, directorul uzinei si- 
năiqne, tov. AUREL BO- 
GHICI, ne relata :

— La noi, suprafața e- 
fectiv productivă reprezin
tă 76 la sută din spațiul 
construit. Un procent des
tul de ridicat cu care 
ne-am fi putut declara 
mulțumiți. Totuși, nevoi 
stringente ne-au determi
nat să luăm în continuare 
în studiu noi posibilități 
pentru a ridica gradul de 
folosire a suprafeței con
struite, de pildă la secția 
a doua prelucrare. Studiile 
arată că un sfert din su
prafața acestei secții poate 
fi utilizată mult mai efi
cient. In curînd, se va face 
o nouă reamplasare a uti
lajelor în hala nouă a uzi
nei, reconsiderîndu-se 
spațiile afectate unor ma- 
șini-uhelte. Cu fonduri mi
nime se vor amenaja depo
zite și magazii pentru la
minate și piese finite în 
niște foste șoproane. în a- 
cest fel, precum și prin re
organizarea transportului 
interuzinal se vor descon
gestiona zeci și zeci de me
tri pătrați de suprafață în 
halele de fabricație, unde 
se vor amplasa diferite ma- 
șini-unelte.

schimb, la uzina „1 Mai" 
din Ploiești, cu toate insis
tențele noastre, nimeni nu 
ne-a putut spune ceva în 
legătură cu folosirea spa
țiilor uzinale. Nu. există 
nici un fel de date, nici un 
fel de studii, nici un fel 
de părere. Ba da, există 

singura părere că cineva 
ar trebui să cerceteze de 
ce nimeni nu se ocupă de 
această problemă. (Nu a- 
vem preferințe: acest „ci
neva" ar putea fi de la Mi
nisterul Industriei Con
strucțiilor de Mașini și 
chiar din cadrul organelor 
de partid locale). De fapt, 
într-un referat al Sucursa
lei județene Prahova a 
Băncii Naționale, se pre
cizează : „Nici nu se poate 
vorbi de organizare știin
țifică de vreme ce nu sînt 
realizate încă, la nivel op
tim, capacitățile de produc
ție la unele secții, ateliere 
și linii tehnologice".

Ne-am notat și noi cîteva 
din cazurile care concordă 
cu aprecierea realistă a or
ganelor bancare. La sculă- 
rie, din 1966 un sfert din 
spațiul nou construit nu' 
este folosit — deși în pro
iect se motiva „necesitatea 
stringentă" a investiției 
respective. Starea aceasta 
de lucruri se perpetuează, 

"Eu1'toată ca — în iffiflă’ efi’' 
aproape doi ani — se pu
nea următoarea întrebare 
Ministerului Industriei 
Construcțiilor ' de Mașini: 
este oare rațional și eco
nomic să construiești și 
apoi să nu realizezi nici 
un fel de producție pe su
prafețele respective? O a- 
semenea situație este în 
flagrantă contradicție cu 
indicațiile date do condu
cerea de partid și de stat 
și confirmă refractaritatea 
ministerului amintit față 
de necesitatea utilizării cu 
înalt randament a supra
fețelor de producție con
struite în diferite fabrici 
și uzine. în fond, ce-i lip
sește secției de sculărie 
pentru a putea lucra la ca
pacitatea proiectată ? Di
verse utilaje. Am văzut, în 
acest sens, o... minută, în 
care directorul general al 
D.G.U.P.M., ing. Paraschiv 
Orănescu, stabilește (pen
tru a cita oară 1) niște ter
mene precise pentru livra
rea utilajelor de către uzi
na „Independența" din Si
biu — din aceeași direcție 
generală. Semnătura direc
torului general nici de data 
asta n-a fost onorată.

— După cum evoluează 
situația — ne-a precizat 
ing. GHEORGHE IOSIP, 
șeful șantierului de la scu
lărie — nici în acest an 
secția nu va funcționa la în
treaga ei capacitate.

Care sînt consecințele 
neutilizării integrale a spa
țiului productiv din aceas
tă secție? Pe un metru pă
trat de suprafață se pot 
realiza, în medie, 162 kg scu
le. Calculele arată că, în doi 
ani și jumătate, nu s-au fa
bricat circa 400 tone scule 
în valoare de cîteva milioa
ne de lei. însă, slabul inte

Pe scara discrepan
țelor, de la „vid66 la 
aglomerație

Transferăm aria de in
vestigare la fabricile de 
mobilă din cadrul combi
natelor de industrializare 
a lemnului „Tehnica lem
nului" și Pipera din Bucu
rești, a celor din Pitești și 
Focșani. Ele sînt unități 
moderne, construite și in
trate în funcțiune în ulti
mii ani, deci care au pornit 
la „start" în condiții apro
ximativ egale. în ce priveș
te gradul de utilizare a 
spațiilor de producție exis
tă o diferență vizibilă între 
aceste fabrici.

Cîteva date sînt conclu
dente în acest sens. La fa
brica de mobilă din Foc
șani, producția obținută în 
primul trimestru pe metru 
pătrat de suprafață con
struită e mai mică cu 34 la 
sută decît cea realizată, în 
aceeași perioadă, la unita
tea similară din cadrul 
C.I.L. Pitești. în departa
jarea factorilor care au in
fluențat rezultatele, am 
tinut seama de structura 
sortimentelor, de variația 

res pentru folosirea cu ran
dament maxim a spațiilor 
de producție se manifestă și 
în sculăria din hala mare, 
unde ni s-a spus „că totul 
este în regulă". Aici, de 
doi ani, locurile rezervate 
pentru 5 strunguri, o ma
șină de rectificat caneluri, 
o freză și altele... șomează, 
adică sînt neocupate.

O situație precară am 
consemnat și la hala de 
modernizare pentru pro
ducția sapelor cu role. Un 
imens spațiu (circa 12 000 
mp) se folosește în prezent 
cu randament scăzut. U- 
zina — în acest caz — a în
țeles necesitatea de a curma 
pierderile respective, dar 
proiectantul — Institutul de 
proiectări pentru construc
ția de mașini — se pune 
stavilă. Practic, întîrzie la 
nesfîrșit predarea docu
mentației necesare. S-a fi
xat un termen de predare 
la 31 decembrie 1967. Nu 
s-a respectat și s-a modifi
cat pentru 28..JI și, mai a-., 
poi, la .31' martie 19’68.

— Reprezentanții noștri, 
arăta directorul general al 
uzinei, ing. DUMITRU NIS- 
TOR, insistînd să se ter
mine o dată cu aceste ne
ajunsuri, sînt repeziți. 
Chiar li se închide ușa în 
nas, mai ales cînd se adre
sează șefului de proiect. C. 
Fuierea. Uzina a acționat 
pe proiectant la arbitraj, 
dar acest for i-a dat cîștig 
de cauză tot I.P.C.M.

Cauzele utilizării cu ran
dament scăzut a unor 
suprafețe de producție tre
buie căutate și în uzină. 
La secțiile prelucrătoare 
stau mașini montate, la 
care nu se lucrează de 
mult timp. Tehnicianul 
TOMA OPREA ne relata 
că un strung semiautomat 
„face umbră pămîntului" 
la secția remorci, de ani 
de zile, iar mașina de eta- 
lonat dinamometre din 
1964 este găzduită ba de o 
secție ba de alta, ocupînd 
inutil spatii productive. 
Sînt, de asemenea, cazuri 
cînd în schimbul III efecti
vul de oameni raportat la 
mașini și utilaje nu este 
nici de 50 la sută, în com
parație cu schimbul I. 
După cum afirma inspecto
rul de bancă NICOLAE 
BRUMARU, în urma unei 
analize a modului în care 
activează grupa de organi
zare științifică a produc
ției și a muncii, s-a con
statat că aceasta nici nu 
și-a propus să examineze 
cu seriozitate problema fo
losirii spatiilor construite. 
Ceea ce explică — dar nu 
justifică — interesul scăzut 
al conducerii uzinei și al 
direcției tutelare față de 
aspectele abordate în ca
drul anchetei noastre.

lor de la o unitate la alta. 
Nu acesta este însă facto
rul determinant. Tov. ing. 
CONSTANTIN CONSTAN
TIN, secretar al Comitetu
lui municipal Focșani al 
P.C.R.. a sesizat această 
nuanță, relevînd că altele 
sînt cauzele:

— La fabrica din Foc
șani, gradul de folosire a 
suprafețelor de producție 
se situează la un nivel 
foarte scăzut. Cauza prin
cipală constă în lipsa de 
organizare a fluxului teh
nologici în inexistența unui 
decalaj corespunzător între 
sectoarele de fabricație, 
ceea ce duce Ia o utilizare 
cu mult sub capacitatea 
nominală a mașinilor și la 
crearea unor „gîtuiri" arti
ficiale. Neavînd ce face, 
oamenii stau, iar în peri
oada „asaltului" — mai a- 
les la sfîrșit de lună și tri
mestru — sînt suprasolici
tați. Locurile de muncă nu 
sînt asigurate cu tot ce le 
este necesar și unele din 

cadrele tehnice nu-și fac 
datoria cum trebuie.

— Primul obiectiv ce tre
buie atins în această fa
brică constă în instaurarea 
unei discipline tehnologi
ce riguroase și a unui cli
mat de bună gospodărire 
— ne-a spus tînărul și noul 
inginer-șef al unității, tov. 
DAN DUMITRESCU.

Un punct de vedere si
milar l-a formulat și noul 
inginer-șef al IPROFIL 
„Tehnica lemnului" din 
București, tov. EMANUEL 
OANĂ :

— Anul acesta trebuie să 
ne organizăm. Nimic- alt
ceva decît să ne organizăm, 
în unitatea noastră, numai 
pe această cale se vor 
utiliza mai bine spațiile, 
de producție — necesitate 
ignorată pînă acum. Cre
dem că în scurt timp si
tuația actuală se va ame
liora vizibil.

Poziția cea mai bună în 
comparația noastră" o' dă'-' 
ține — așa cum arată a- 
naliza — fabrica de mobilă 
de la C.I.L. Pitești. Aici, 
folosirea judicioasă a su
prafețelor de producție se 
înscrie între preocupările 
de prim ordin pe agenda 
de lucru a conducerii com
binatului. Să vedem, to
tuși, cum se explică discre
panțele amintite și cum s-a 
ajuns la ele ?

Mai întîi, să cercetăm 
modul de utilizare a su
prafețelor productive sub 
raport intensiv. O preci
zare este necesară : sarci
nile de producție ale celor 
4 fabrici sîht sensibil ega
le, în condițiile în care su
prafața total construită de 
care dispune, de pildă, fa
brica din Focșani este cu 
30 la sută mai mare ca cea 
de la „Tehnica lemnului" 
și cu 22 la sută — față de 
cea din Pitești. Intervine 
însă un element de discre
panță hotărîtor. Din supra
fața construită, ponderea 
deținută de spațiile efectiv 
productive și cele de acces 
marchează amplitudini de 
la 44 Ia sută la Focșani și 
„Tehnica lemnului", la 70,6 
Ia sută Ia Pipera și 65 la 
sută Ia Pitești. Concluzia 
care se desprinde este 
clară : situația defectuoasă 
de la primele două fabrici 
este determinată de pon
derea redusă a suprafeței 
efectiv productive în tota
lul spațiului construit. Cu 
atît mai inexplicabilă este 
această situație, cu cît nu
mărul de utilaje de care 
dispun cele două fabrici 
este cu 71 la sută, respec
tiv cu 26 la sută mai mare 
decît cel existent la unita
tea similară din Pitești. 
Numai că, arbitrar, o par
te din aceste utilaje în 
care statul a investit bani 
grei stau pe... linia moartă. 
La „Tehnica lemnului" s-a 
procedat la scoaterea din 
hala de mașini a unei părți 
din „surplus", iar la Foc
șani, numeroase utilaje sînt 
practic inutilizate. Conse
cințele sînt ușor de imagi
nat : se plătesc amortizări, 
spatiile nu sînt folosite cu 
randament înalt, iar utila
jele respective nici spre 
redistribuire nu se dau.

La fabrica de mobilă din 
Focșani am constatat că 
în uriașa hală de retuș 
spațiul era total neocupat. 
„Vid" în toată regula. în 
schimb, în sectoarele pre- 

) lucrătoare, pînă și spațiile 
de circulație erau blocate.

— La 1 aprilie — ne 
spunea inginerul-șef al fa
bricii — s-a făcut un in
ventar general. Produsele, 
materialele, semifabricatele 
care nu erau corespunză
toare au fost scoase din 
procesul tehnologic. Tre
buia să știm la ce drum 
pornim și, mai ales, cu ce. 
(Această- precizare explică 
oare „vidul" din unele sec
toare, precum și faptul că 
una din marile încăperi 
ale fabricii era supraaglo
merată cu efectuarea ope
rațiilor de... triere care, la 
16 aprilie, încă nu se ter- 

'minase ?).
Continuăm „fotografie

rea" la fabrica „Tehnica

lemnului" București. Spa
tiile de lîngă mașini, cu
loarele de acces, pină și 
gurile de incendiu, toate 
erau blocate cu stive de 
semifabricate. Deși nouă, 
pe lîngă fabrică au „răsă
rit" tot felul de barăci și 
magazii în care se adăpos- 

’ tesc secția de canapele, cea 
de prototipuri și altele. în 
schimb, sala de prelucrat 
poliuretan era pustie, iar 
la tapițerie — spațiu be
rechet. Aceasta, doar pen
tru exemplificare. Pe de 
altă parte, sectorul de a- 
samblat furnire și cel de 
croire a plăcilor P.A.L. și 
P.F.L. nu făceau corp co
mun cu fluxul tehnologic, 
provocînd contorsionarea 
acestuia, transporturi inu
tile (în condițiile unei acu
te lipse de mijloace de 
transport intern).

Aflîndu-ne în aceste două 
unități producătoare de 
mobilă, ne-a interesat și 
aspectul utilizării suprafe- 

"țelor construitei"pe verti-r 
cală. La ambele, nici sub 
acest aspect lucrurile nu 
stau prea bine. In gene
ral, stivele -de materiale, 
semifabricate, produse nu 
depășeau 1,60—1,70 m. La 
fabrica din Focșani, ing. 
MARCEL VULPESCU pre
ciza :

— In privința folosirii 
spațiilor pe verticală, 
sîntem la... pămînt.

Și aceasta, în timp ce la 
fabrica din Pitești, pînă Ia 
plafonul halelor mari era 
loc doar pentru o carte. 
Căile de acces erau căi de 
acces, iar mașinile func
ționau din plin.

— Explicația este sim
plă, ne-a lămurit tov. ing. 
VICTOR CHELU, directo
rul combinatului. In spe
ță e vorba de modularea 
produselor, lotizarea lor, 

. introducerea unor con- 
teinere pentru depozita
rea reperelor mărunte, 
reamplasarea utilajelor. A- 
cesta e în mare „secretul" 
a ceea ce vedeți. Nimic alt- ‘ 
ceva decît elemente de or
ganizare științifică. Conse
cința imediată ? Față de 
1967, anul acesta producția 
de mobilă crește cu peste 
19 milioane lei.

Ca să reliefăm și mai bi
ne discrepanța în ce priveș
te folosirea intensivă a spa
tiilor de producție la fabri
cile de mobilă amintite am 
recurs și la o altă compa
rație : la unitatea do la 
C. I.L, Pitești, ■ producția 
medie orară a unui utilaj, 

In ancheta de față nu s-au evidențiat decît 
unele dintre problemele care se pun în legă
tură cu iolosirea intensivă și extensivă a su
prafețelor construite — parte integrantă a ac
țiunii de organizare științifică a producției și 
a muncii. Majoritatea colectivelor și conduce
rilor de întreprinderi consideră că utiliza
rea cu randamente maxime a spațiilor de pro
ducție nu este o chestiune facultativă, ci o în
datorire a lor de prim ordin. Altele, însă, nu 
dispun nici de cele mai sumare analize în do
meniul investigat, ceea ce constituie un cali
ficativ negativ pentru ele, cît și pentru foru
rile lor de resort din Ministerul Industriei 
Ușoare, Ministerul Industriei Construcțiilor de 
Mașini și Ministerul Economiei Forestiere. 
Este de neînțeles de ce utilizarea suprafețelor 
industriale (construite și efectiv productive) 
în unele întreprinderi este tratată cu o ase
menea indiferență, de ce nu se apelează la 
calcule și comparații realiste cu cele mai 
bune rezultate din țară și de peste ho
tare. Oare nu se cunoaște că atingerea 
unui randament maxim în utilizarea suprafe
țelor de producție este imposibilă dacă se 
recurge la compromisuri și la soluții întîm- 
plătoare, dacă nu se practică o muncă ri
guros științifică, perseverentă și sistematică t 
Folosirea suprafețelor de producție trebuie să 
depășească stadiul empirismului, al calcule
lor „după ochi", aproximative. Este stringent 
necesar ca conducerile întreprinderilor și fo
rurile lor din ministerele economice să apli
ce măsuri ferme, de mare rezonanță, care să 
reactiveze toate spațiile construite — mari și 
mici — să permită obținerea unor sporuri de 
producție în continuă creștere, iără investiții 
suplimentare.

Pagină realizată de : Petre NEDEICU, 
Constantin CĂPRARU, Dan MATEESCU

în trimestrul I 1968, a fost 
aproape de 4 ori mai mare 
ca cea realizată la IPRO
FIL — „Tehnica lemnu
lui" București. Comentari
ile nu-și mai au locul. Dar 
în ce mod s-a soluționat 
folosirea suprafețelor de 
producție prin prisma in
dicelui de utilizare exten
sivă, adică în timp ? Și sub 
acest aspect, diferențele 
sînt evidente, nivelele rea
lizat^ în trimestrul I situîn- 
du-se între 58 la sută la 
Focșani si 78 la sută la Pi
tești. Directorul fabricii din 
Focșani, ing. IOSIF BICĂ, 
justifica :

— Diversitatea mare a 
sortimentelor impietează 

•enorm asupra folosirii co
respunzătoare a utilajelor 
și a spațiilor de producție.

Justificarea nu este de
loc plauzibilă, deoarece cele 
dezvăluite pînă acum în le
gătură cu fabrica de mo
bilă din Focșani sînt clare. 

‘ La-heăjujtsurile semnalate' 
s'ă mai ; adătigă insuficientă 
calificare' st' muncitorilor, 
faptul că- multe operații se 
mai execută manual, ceea 
ce explică nivelul redus al 
productivității muncii. De 
neînțeles este și de ce solu
ția modulării și lotizării 
produselor, promovată larg 
de piteșteni, aici, la Foc
șani, se află și acum în 
faza de proiect.

Analiza a mai conturat 
și un alt aspect distinct: 
în timp co unele utilaje și 
mașini sînt suprasolicitate, 
altele se folosesc doar cî
teva ore pe zi. Suprafețele 
rămîn astfel blocate, în u- 
nele zile 24 de ore din 24, 
din cauză că nu sînt co
relate judicios capacitățile 
între diferite faze ale pro
cesului de producție. Se 
spune că în acest fel se 
evită „locurile înguste". 
Calea aleasă nu are nici un 
suport economic. Nu întîm- 
plător fabrica de la C.I.L. 
Pitești a început să renun
țe la ea, iar rezultatele con
firmă judiciozitatea unei a- 
semenea măsuri. Un pro
motor al acestei soluții este 
tov. ing. LIVIU COȚOFAN, 
care ne spunea:

— Am vizitat, nu cu 
mult timp în urmă, o fa
brică de mobilă din stră
inătate. Am constatat la 
fața locului la ce grad 
înalt erau utilizate spațiile 
de producție. E ceea ce 
vrem să realizăm și la noi 
și vom persevera pe a- 
ceastă cale, a randamentu
lui maxim.
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care să nu-l fi solicitat, 
să nu-i fi apărut vreun 
Cunoscut și stimat în 
de artiști, literați, mu- 
oameni de cultură, Sil-

răspunderilor 
monumentelor

ce constă 
și îrisuși- 
unui mo-

critic. iar Marin Sorescu 
și filozof.

le alocă anual statul 
monumentele isto-

lui operă de dese- 
caracterizează prin 

„modelul" real e

O CONCEPȚIE UNITARA IN
17,20 — Fotbal : Cehoslovacia—

Iugoslavia.
Transmisiune de la Praga. 

— în pauză: Desene animate.

19,15 — Curs de limba spaniolă — 
lecția a 13-a.

19,45 — Telejurnalul de seară.

20,05 — Buletinul meteorologic. 
— Publicitate.

20.15 — Tele-enclclopedla.

21.15 — Intîlnire cu...
Astă-seară, Nicolae Herlea.

21,30 — Film de aventuri: Răzbu
nătorii.

22,25 — cîntece pe toate străzile — 
muzică ușoară românească.

22.40 — „Canzone mio“ — povestea
canțonetei napolitane.

23,30 — Telejurnalul de noapte.

23.40 — Telesport.

Liceul agricol din Șimleul Silvaniei, județul Sălaj: Membrii cercului de chimie al anului I în timpul unor ex-
Foto : Agerprcsperienje în laborator

AWMt miwai
ARTĂ MAJORĂ

Noțiunea de militantism în 
presupune receptivitatea artiștilor la 
viața din jurul lor, interesul civic 
față de evenimentele actualității, o a- 
titudine activă față de trecut, cu 
scopul luptei pentru ideile prezentu
lui. Atitudinea militantă e, firește, 
incompatibilă cu indiferentismul sau 
blazarea și o considerăm a fi iposta
za cea mai caracteristică a creatoru
lui autentic. Artiștii au avut totdea
una o sensibilitate ce depășește pe 
cea comună, un temperament ardent, 
angajant și antene multiple, în 
receptarea realității și în sesizarea 
sensului evenimentelor. Artiștii ade- 
vărați posedă o deosebită capacitate 
de intuire a viitorului, iar disponi
bilitatea lor de selecție și de gene
ralizare, pe căile specifice artei, mer
ge adesea mînă-n mînă cu prognoza 
oamenilor de știință sau cu deduc
țiile filozofice. Un mare artist își 
devansează, de regulă, epoca, el vede 
mai departe și mai limpede, și acest 
fapt îi acordă privilegiul încrederii 
șl al autorității. Simțurile sale, ace
leași ca număr cu ale tuturor, sînt 
mai ascuțite și cu mai mari perfor
manțe, coardele sensibilității lui vi- ■ 
brează mai adînc, mai grav și, dacă 
acestei impresionabilități îi cores
punde și o mare putere expresivă, 
premisele apariției'unei opere' du
rabile sînt de necontestat. Niciodată 
marii artiști n-au fost niște empirici, 
înregistratori terni de evenimente 
fără semnificații și creatori de tipo
logie pedestră. Un mare scriitor este 
un demiurg care, în afara lumii 
cunoscute de noi toți și plecînd de 
la ea, își creează propria-i lume, 
investită adeseori cu mai multă viață 
și cu mai mult adevăr chiar decît 
cea reală. Aceasta este, în fond, ceea 
ce se cheamă transfigurare, fără 
de care arta nu se poate legitima. 
O scriere care redă, altfel zicînd re
produce, ceea ce știe oricine, neadu- 
cînd acel minim de contribuție origi
nală în cunoașterea umană, nu poate 
ființa pentru eternitate. Militantismul 
se leagă nemijlocit de această capa
citate de străpungere a realității pre
zente și de intuire a celei viitoare, 
căci o asemenea capacitate dă te
mei moral atitudinii artistului. Fireș
te, ne referim la un militantism sub
stanțial și implicit, ce n-are nimic 
comun cu didacticismul fastidios. E 
vorba de dezbaterea amplă, adîncă și 
inspirată a evenimentelor, de zu
grăvirea unei tipologii umane ve
ridice și complexe, incompatibile 
cu unilateralitatea sau schematis
mul. Scriitorii sceptici cu pri
vire la importanța — pentru în
suși procesul artistic — a atitudinii 
militante sînt de fapt victima unei 
înțelegeri superficiale, chiar defor
mate, a conceptului de artă angaja
tă. Pentru moment nu vrem să pu
nem în discuție necesitatea ei socia
lă, rolul imens în educarea oameni
lor ; bănuim însă că trebuie să fie 
profund îndurerat un scriitor care 
are presimțirea sau convingerea că 
toate eforturile sale n-au clintit cu 
nimic mintea și inima semenilor săi. 
Artă fără nici un ecou ? Ne-am afla 
de fapt. într-o asemenea împrejura
re. în înfricoșata ipostază a strigătu
lui în pustiu. Firește, există scriitori 
si opere fără nici un ecou — nici 
imediat și nici postum — dar îi poa
te oare invidia cineva în mod serios ? 
Si mai ales poate crede cineva în 
intent.ia premeditată a lipsei de 
ecou ? Nu trebuie să ne inducă în e- 
roare gesturile de frondă ale unor 
scriitori care-și reclamă drept ati
tudine programatică lipsa .oricărui 
scop, „nici măcar scopul gratuității", 
cum spunea, de curînd. un reprezen
tant al „noului val". Nu-i “nevoie de 
prea multe eforturi spre a ne con
vinge că această pretenție însăși este 
un scop, un program, și că nu rare
ori la mijloc se află o anume doză 
de ipocrizie, culpabilă sau nu. în 
fond, cu asemenea paradoxuri, „indi
ferenții" reusesc să trezească intere
sul pentru ideile lor. să capete pro
zeliți, să aibă ecou. Poate că exacer
barea eului, tendința ostentativă de 
originalitate într-o epocă în care se 
pare că nimic nu mai e nou sub 
soare dau naștere unor asemenea 
idei, a căror expresie. în planul 
creației, nu se poate însă sustrage le
gilor universale ale artei. Viața este 
luptă, toți oamenii și toti artiștii mi
litează. expres sau implicit, pentru 
ceva. încetînd lupta, încetează și 
viața. De unde, atunci, rezerva unor 
contemporani fată de ideea artei an
gajate ? Un răspuns, între altele, ar 
consta în aceea că militantismul a 
fost considerat î'ntr-o vreme în mod. 
schematic și unilateral, astfel încit 
scriitori nechemat! au crezut că pot 
suplini talentul și observația adîncă 
a vieții prin' verbozitate sau reto
rism. Militantismul substanțial este 
însă un ipso facto al artei superioare 
și acest adevăr a fost dovedit de ar
tiști de talia lui Byron, Shelley, 
Hugo, Schiller, Pușkin, Lermontov, 
Petiifi, Whitman, Eminescu, Coșbuc 
ș.a. pe care dacă i-am desprin
de de atitudinea luptătoare le-am răpi 
ceea ce are mai specific, mai pro
fund, geniul lor creator. Geneza ma
rilor opere se află, mai totdeauna,

în ipostaza de combatanți a autori
lor față de probleme și evenimente 
contemporane sau trecute, pe. care 
le interpretează în lumina unor con
vingeri adînci. Nu ne putem închipui 
nașterea Divinei Comedii fără pa
siunea și fervoarea cu care Dante 
militează pentru anumite idei etice, 
relatînd lupta acerbă dintre guplfi 
și ghibelini; fără ecoul uriaș în 
conștiința Iui Homer al războaielor 
troiene ar fi fost cu neputință 
apariția Iliadei și a Odiseei; fără 
pasiunea depusă de Shakespeare 
în combaterea abuzurilor totali
tare, Richard al III-lea ar fi rămas 
o simplă filă de istorie ; desprinsă de 
evenimentele revoluției franceze, 
opera poetică, dramatică și în proză 
a lui Victor Hugo ar fi sterilizată de 
clocotul ei sublim, imposibilă deci ; 
Război și pace n-ar fi fost scris ad- 
mițînd ipoteza că Tolstoi ar fi rămas 
„indiferent" la războiul franco-rus ; 
Adio arme sau Cui îi bate ceasul 
n-ar fi fost scrise dacă .Hemingway 
ar fi fost un blazat. Același,lucru se 
poate spune despre Condiția umană

a lui Malraux, despre cele mai va
loroase pagini ale unor scriitori de 
primă mărime, ca Sinclair Lewis, 
Thomas Mann, Brecht, Arthur Mil
ler ș.a.

Dacă, printr-o operatie artificială, 
am încerca să eliminăm din litera
tura română operele rezultate din 
atitudinea angajată a autorilor, a- 
tunci ar trebui să renunțăm la Băl- 
cescu, la Eminescu (ni l-am putea 
însă imagina pe Eminescu „neanga
jat", lipsit de pasiunea sfîntă a tem
peramentului său titanic ?), la Ma- 
cedonski, ardentul căutător al ab
solutului din Noaptea de decembrie, 
la romanele reprezentative ale lui 
Rebreanu, ecou puternic al seis
melor sociale (răscoalele țără
nești, războiul), la vigoarea li
teraturii argheziene, urzită, cum 
spune poetul însuși, din „sfîntă ură 
și răzvrătită dragoste". la Camil 
Petrescu. Si exemplele se pot în
mulți cît vrem. Trist si sărac ar a- 
răta peisajul literaturii universale

Tristă, săracă și mal ales meschină 
ar apărea oastea scriitorilor lipsită 
de marii profeți ai scrisului, de na
turile generoase și tumultuoase, în 
opera cărora vibrează sufletul seme
nilor lor, în toate ipostaze’e ine
rente spiritului uman. Ce să
rac ni s-ar părea acel popor care, 
atingîndu-si prin lupta secolelor ma
rile idealuri naționale, n-ar fi însotit 
în mersul său victorios de cîntecul 
poeților. Din fericire pentru litera
tura noastră, spre gloria ei, scrii
torii s-au alăturat totdeauna cu lira 
lor inspirată istoriei zbuciumate a 
patriei, dîndu-i un adevărat suport 
moral și emotional.

Atitudinea civică a marilor noștri 
scriitori se cuvine să constituie o 
pildă vie si permanentă pentru toll 
ucenicii scrisului, stăpîniti într-ade- 
văr de conștiința responsabilității 
strădaniilor lor. Trezesc pur și sim
plu compasiune acei scriitori care 
se zăvorăsc penibil în propria co
chilie, dînd la iveală scrieri vide de 
substanță, lipsite de 
moarte înainte de a se naște, pen
tru că ele nu sînt fertilizate de ma
rile'idei ale timpului nostru și nu-s 
încălzite la flacăra ■ actualității.

în contextul contemporan, patria
sau naționale extirpat, de....-.noastrfc'se- «firmă tot maiv-lPWlt-P3 
am numit „literatura militanta . purtătoarea unui nobil mesaj de în-

A Filarmonica de stat „G. Enes
cu" (la Ateneu): Concert simfonic. 
Dirijor: Helnz Bongartz (R. D. 
Germană) — 20.
A Opera română: Carmen — 19,30. 
o Teatrul de stat de operetă : 
Prințesa circului — 19,30.
A Teatrul Național „I. L. Cara- 

giale" (sala Comedia): Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Castlllana— 
15,30, O femeie cu bani — 19,30.
A Teatrul de Comedie: Opinia publică — 20.
A Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1); 
Macbeth — 20, (sala din str. Al. Sabia nr. 76 A): Kean — 20.
A Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru): O casă onorabilă — 19,30, (sala 
studio): Cînd luna e albastră — 17, Cafeneaua cameleonilor — 20.
A Teatrul „Gluleștl" (la Sala Palatului):, Omul care a văzut moartea — 
A Teatrul „Barbu Delavrancea": Cine La ucis pe Carol al VI-lea 7 — 
A Teatrul Mic: Baltagul — 20.
A Teatrul „Ion Creangă": Toate pînzele sus — 9,30, Monstrul din Samar- 
cand — 16.
A Teatrul evreiesc de stat: Vioara Iul Stempenlu — 20.
A Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L. Caragiale": 
Goana după fluturi — 20.
A Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): Ileana Sînzlana — 17, (sala 
din str. Academiei): Vrăjitorul din Oz — 17.
A Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy): Ca Ia Tănase — 19,30, 
(sala Victoria): Varietăți 68 — 19,30.
A Circul de stat: Fantezii de primăvară (premieră) — 20.

țelegere între oameni, de colabo
rare și viată pașnică, demonstrînd 
că popoarele mici pot juca un rol 
mare în istorie. Creîndu-și cu eroism 
propria sa viată și militînd pentru 
cele mai nobile idealuri umane. Ro
mânia socialistă constituie pentru 
orice cetățean al patriei, un motiv 
de legitimă mîndrie patriotică, rea
litățile ei complexe fiind 
tisti un nesecat izvor de 
majoră.

Slujirea neinspirată și 
natecă a marilor teme . . 
duce la excluderea lor din creația 
artistică, după cum adoptarea in
diferentei, solitudinii și neangajării 
nu adaugă nimic linsei de talent. 
Dar indiferenta, solitudinea, nean- 
gajarea, duc totdeauna la steriliza
rea talentelor celor mai promiță
toare chiar. în timp ce receptarea 
actualității si slujirea ideilor ge
neroase constituie, din totdeauna, 
climatul cel mai fertil pentru culti
varea si împlinirea vocației artistice 
'autentice. Lecția marilor maestri ai 
artei și scrisului, din trecut si de 
azi, este mai mult decît convingă
toare.

pentru ar- 
inspiratie

neîndemî- 
nu poate

APRECIEREA MONUMENTELOR

Demolarea recentă a ca
sei poetului Macedonski 
a ridicat din nou chestiunea 
mult discutată în ultimii ani 
a legislației monumentelor 
istorice, a răspunderilor 
care revin diferitelor or
gane de stat, a ariei de 
cuprindere a noțiunii de 
monument istoric, a clasi
ficărilor și categorisirilor 
de tot felul la care sînt su
puse monumentele istorice. 
Departe ca problemele a- 
mintite să constituie doar 
aspecte teoretice ale unui 
domeniu restrîns de acti
vitate. ele au dus la situa
ția ca între anii 1948— 
1958 să existe la noi în 
țară șapte instituții cen
trale care se ocupau fie
care de un alt aspect al 
muncii de protejare și res
taurare a monumentelor 
istorice.

împărțirea răspunderilor 
a dat naștere, cum era și 
firesc, la o uriașă birocra
ție. Dacă prin înființarea 
în 1958 a Direcției Monu-

mentelor Istorice din 
C.S.C.A.S. lucrurile s-a'u 
mai îndreptat, legea în vi
goare și astăzi, HCM 
661/1955 pentru păstrarea 
și folosirea monumentelor

monumente mai 
nunțate.

Urmărind în
valoarea istorică
rile artistice ale ----- ....
nument se constată că el

de cultură, împarte sar
cini similare C.S.C.A.S., A- 
cademlei și C.S.C.A.

Legea din 1955 a intro
dus în terminologia noas
tră expresia monumente 
de cultură, împărtindu-le 
în monumente de arheolo
gie, de arhitectură, de artă 

‘ plastică și istorice. în prac
tica de toate zilele s-a fo
losit însă în continuare ter
menul traditional de mo
nument istoric pentru toa
te așa-zisele categorii de

• Răzbunarea haiducilor: PATRIA — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
A Ea va rîde: REPUBLICA — 8.45; 10,45; 12,45; 14,45; 
16,45; 19; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20.
• Eddie Chapman, agent secret: FESTIVAL — 9,15; 
12; 15,15; 18; 20,45, MELODIA — 9; 12; 15; 18; 20,45, 
MODERN — 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21.
o Sînt șl eu numai o femeie: CAPITOL (completare 
Reportaj prin Țara Bîrsef — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30: 20.45; la grădină — 19,30.
s El Dorado; LUCEAFĂRUL (completare Reportaj 
prin Țara Bîrsel) — 8.30; 11,30; 14.30: 17,30; 20.30, BUCU
REȘTI (completare Digul) — 8; 10,30; 13; 15,30; 18,15; 21. 
GRĂDINA DOINA — 19,30.
a Fragil sălbatici: CENTRAL (completare Cîntece In 
lemn) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30: 21.
e Diavolul deșertului: CINEMATECA — 10: 12,30.
A Bela: LUMINA — 9; 11,45; 14,30; 17,15; 20.15.
a Zilele filmului romăncsc pentru copil: DOINA — 

a’Tom șl .Terry: DOINA (completare Fuga Dușcăi) — 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Noul locatar: UNION (completare Flori șl insecte) — 
15,30; 20,30.
a Desene animate: UNION — 18.
a Acolo unde Carpațll întllnesc Dunărea — Prin mu
zeele Capitalei - Priveliști carpatine „Poiana Urși-, 
lor” — Năică și veverița — La cel mal înalt nivel — 
Nuntă țărănească — Mirceșt» în pastel: TIMPURI NOI
— 9 — 21 în continuare.
a Topkapl: FEROVIAR -. -----
CELSIOR — 9,30; 12.15: 15; 17,45; 20 30, GLORIA - 
11,45; 14.30; 17,30; 20,15, GRADINA UNIREA — 19,30, 
a O lume nebună, nebună, nebună: BUZF.ȘTI — 15,30; 
19: la grădină — 19.30, CRINGAȘI — 15,30; 19.

raCele trei nopți ale unei iubiri: GRIVIȚA (completa 
Reportaj!prin Țara Bîrsel) — 9; 11,15; 13,30;! 16; a8, 

nsasopsoj-mswis'c. ,
• Pentru cîțiva dolari în plus: BUCEGI — 9: 12: 15;
18; 20.45, la grădină — 19,30, MIORIȚA — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20.30. .
A Trei grăsuni: UNIREA (completare Orizont științific 
nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20.30.
• Eu, eu, cu... și ceilalți : TOMIS — 9 — 15,45; în 
continuare: 18,15; 20,30; la grădină — 19,30.
A Cu toată viteza înainte : FLACĂRA (completare 
Flori si insecte) — 15.30; 18; 20,30. ’
A Leul african: VITAN (completare O după amiază 
plină de perineții) — 15,30; 18: 20,30.
• Fernand Cow-boy: GRADINA VITAN — 19,30.
a Noaptea nunții în ploaie: POPULAR (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
a Apă curativă: AURORA (completare Reportaj prin 
Tara Bîrsei) — 9: 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30.
• Tom Jones: GRĂDINA AURORA — 19,30.
A Hocus-Pocus: ARTA (completare Flori pentru litoral)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,30; 20,45; la grădină —-----
• Răpirea fecioarelor : MOȘILOR (completare 
pentru litoral) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 
VOLGA (completare Cînd frumosul e util) — 9,30;
14; 16,15: 18,30; 20,45.
A Spartacus (ambele serii): COSMOS — 14,30;
20,30.
A Am întîlnlt țigani fericiți: FERENTARI (completare 
Gustav știe mai bine) — 15,30; 18; 20,30.
A Capcana: RAHOVA (completare Mitică șl formula Iul 
de viață) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30.
• Blestemul rubinului negru: PROGRESUL (comple
tare Ritm) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 19,30, PACEA
— 15.30; 18; 20,15.
A Muzicantul: LIRA (completare Pilule II) — 15,30; 18. 
A Cum să furi un milion: LIRA — 20,30.

19.30. 
Flori
19.30, 
11,45:

17,30;

trebuie să fie întotdeauna 
o operă originală, să trans
mită un mesaj educativ, 
patriotic și estetic, avînd 
prin aceste trăsături im
portantă științifică.

Analizind mal îndeaproa
pe monumentele, se con
stată că între ele există 
totuși deosebiri calitative 
legate de ceea ce exprimă 
ele, de fondul lor, de for
ma lor și de epoca în care 
au fost create. După natura 
lor, ele pot fi într-adevăr 
monumente de arheologie, 
de arhitectură, de artă 
plastică sau comemorative.

Legislația în vigoare s-a 
oprit însă numai la aceas
tă din urmă deosebire 
formală între monumente, 
de unde o seamă de con
tradicții chiar în lege și în 
lista oficială a monumen
telor. De pildă, bine cunos
cuta biserică de la Voroneț 
este considerată monument 
de arhitectură, dar poate 
cineva contesta că ea 
întrunește și calitățile u- 
nui monument de artă 
plastică, sau, prin ruinele 
din jurul ei, de arheologie, 
iar ea ctitorie a lui Stefan 
cel Mare nu este și mo
nument . istoric în sensul 
legii în vigoare ? Cetatea 
Neamțului este monument 
de arhitectură, în schimb 
cetatea Heracleea de la 
Enisala în județul Tulceâ 
este monument de arheo
logie! Casa Ecaterinel Teo- 
doroiu de la Vădeni — Tg. 
Jiu sau cea a lui Ion 
Creangă de la Humulesti 
întrunesc, ambele, însușiri 
ale unul monument de ar
hitectură (vechi case țără
nești) avînd în același timp 
și caracter memorial. Sînt 
semnificative în acest sens 
discuțiile care s-au purtat 
pentru încadrarea într-una 
din categoriile Sus Aminti
te a bodtilui' de la -' Cerna
vodă. sau a cunoscutului 
cimitir de la Săpînța, care 
trebuie să figureze într-o 
listă a monumentelor isto
rice ale tării noastre, pri
mul realizare de seamă a 
tehnicii din secolul trecut, 
celălalt original monu
ment etnografic din 
ramureș. •

Lăsînd la o parte faptul 
că aceste stricte categori
siri sărăcesc conținutul 
ideii de monument istoric, 
trebuie spus că în docu
mentele consfătuirilor or
ganizațiilor internaționale 
de specialitate astfel de 
clasificări sînt considerate 
ca depășite. Acest lucru, îl 
proclamă Carta Internațio
nală asupra Conservării și 
Restaurării Monumente
lor, adoptată la Veneția în 
1964, însușită și de tara 
noastră. La noi, există încă 
situația curioasă că nu 
numai7 asupra unor monu
mente diferite, dar chiar a 
părților componente 
celuiași monument

ale a- 
istoric

De aproape patru decenii, a- 
ceste două silabe — Silvan — 
sînt o garanție de calitate a de
senelor sub care se îngemă
nează într-o semnătură. In ul
timii douăzeci și cinci de ani 
aproape n-a fost revistă — sau 
ziar — 
în care 
desen, 
cercuri 
zicieni, 
van s-a decis abia acum să-și 
adune o frîntură din opera lui 
într-o primă expoziție persona
lă. Cîteva zeci de „portrete și 
măști" pe simeze, alte cîteva 
zeci într-o mapă oferă privito
rului o vastă galerie de figuri 
de seamă, o adevărată „cronică" 
vie a vieții culturale românești 
din ultimele decenii.

Genul portretului-caricatură — 
făcut spre a fi publicat în presă
— are la noi tradiții destul de 
vechi; aproape toți pictorii noș
tri l-au practicat. — amintim 
dintre ei pe Ressu, Iser, Tonitza
— iar graficienii, care s-au ex
primat în general numai prin 
intermediul desenului, au, de a- 
semenea, reprezentanți strălu
ciți în arta noastră, cum ar fi: 
Vorel, A. Murnu, B'Arg, Aurel 
Jiquide, Anestin, Ion Șaua, sau 
Victor Ion Popa. în șirul acesto
ra din urmă — intelectuali poli
valenți, bine dotați pentru de
sen — sînt tentat să-l număr — 
sau să-l adaug — pe Silvan.

De profesie arhitect, Silvan 
fși cîștigă în anii dintre cele 
două războaie stima colegilor 
printr-o muncă asiduă; puțini 
știau însă că omul subțirel, înalt, 
delicat, intelectualul fin, bun cu
noscător al muzicii, literaturii și 
artelor, nu-și mărginește activi
tatea doar la planșetă; că vizita
torul asiduu al expozițiilor, con
certelor, șezătorilor literare își 
transformă impresiile în chipuri 
și imagini desenate. Printre cei 
c.are-l cunoșteau. — doar ca ar
tist — Zaharia Stancu îl încu
rajează și îl sprijină; așa de
vine „arhitectul Ioneșcu" — ca
ricaturistul Silvan, așa prinde 
contur și se îmbogățește fai-

moașa lui 
și măști".

întreaga 
nator se 
simplitate: 
restituit în trăsături sigure, în 
linii, în general, spiralate, al 
căror joc, curgere sau îmbina
re redă esențialul — esențial ce 
cuprinde suficiente elemente 
pentru reprezentarea fizică și 
spirituală a celui ce i-a reți
nut atenția. în acest cadru avem 
de-a face în opera lui Silvan 
cu două feluri de imagini: por
tretul propriu-zis si caricatura.

Portretele lui — în creion, 
tuș sau crete colorate — recom
pun modelul cu respectul norme
lor clasice de proporție ; capaci
tatea de a spiritualiza, de a sur
prinde și sublinia expresia no
bilă, frumoasă a chipului ome
nesc dă valoare acestor portre
te. din rîndurile cărora aș cita 
„Portretul soției artistului", 
„Portretul fiului artistului", al 
Nadiei Boulanger, admirabilul 
profil al lui Ștefan Milcu, al 
muzicologului japonez Mitsuki 
Shukicki, al lui Salvatore Qua
simodo (al cărui colorit și ex
presie ne amintește de Dau
mier) sau lunga serie de figuri 
reprezentative ale culturii noas
tre : Gala Galaction, Arghezi, 
Lucian Blaga, Zaharia Stancu, 
Eugen Jebeleanu ș. a.

Caricaturile lui Silvan pot fi 
grupate și ele în două catego
rii : prima, „de efigie", repre
zentare sintetică — în*'general 
rezumată doar la chipul mode
lului — ce folosind dibaci și 
expresiv deformarea — prin e- 
xagerarea proporțiilor și subli
nierea trăsăturilor de caracter 
— recompune o imagine, aș 
zice, definitivă. Pilduitoare în 
acest sens mi se par efigiile (de 
caricatură) ale lui G. Călines- 
cu. Serbau Cioculescu, Marin 
Sorescu, Paul Anghel, Al. Giu- 
garu, Gr. Vasiliu-Birlic, C. 
Rauțchi, în acest, fel de efigii 
umorul fin și delicat al lui Sil
van se face simțit prin asocie
rea omului de opera sa. Ciocu
lescu, de exemplu, nu poate fi

decît 
poet

A doua categorie de carica
turi, aș numi-o „de acțiune". 
Folosind o imagine oarecum ci
nematografică 
mentară, dar 
caricaturizat), 
omul, artistul 
și opera lui. 
Lipatti cîntînd la pian: 
profil nobil, spiritualizat, plin 
de grație și eleganță, văzut 
parcă prin apele aeriene ale 
muzicii; iată-l pe dirijorul 
Zubin Mehta, cit mîinile — 
spirale delicate înșurubate în 
spațiu, cu privirile dominînd 
tumultul orchestrei: sau pe A. 
Rubinstein, chip concentrat, ex
tatic aplecat deasupra pianului, 
pe Sviatoslav Richter izvorît și 
recompus parcă din sunete; pe

(o atitudine frag- 
esențială a celui 
Silvan ne redă 
legat de unealta 
Iată-l pe Dinu 

un

Concert coral

Prezența pe scena Ate
neului Romăn a formațiilor 
corale laureate la'cel de al 
VIII-lea concurs republican 
al artiștilor amatori, prin 
semnificația sa, a depășit 
cu mult coordonatele unui 
concert coral obișnuit.

Programul concertului, în

cultural

N. CRIȘAN

violoncelistul Andrâ Navarra 
pe poeții Ion Barbu sau 
Bacovia adînciți în sine, șl 
alții — redați — dincolo 
meșteșug — cu o pasiune 
virtuos al muzicii, de artist 
re se simte legat, prin gust și 
înțelegere, de ilustrele lui mo
dele.

Ironia, umorul, absente în a- 
cest gen de lucrări, reapar și 
se simt în largul lor .în portre
tizarea actorilor celebri — în 
roluri celebre : Rică Venturia- 
no — Radu Beligan, Agamiță 
Dandanache — Gr. Vasiliu-Bir- 
lic, sau Ghiță Pristanda,— Mar
cel Anghelescu ne privesc din 
cadră, în toată complexitatea 
lor de oameni-actori turnați în 
roluri care de mult au devenit 
tipice.

Nesfîrșita galerie de figuri 
contemporane, văzută fragmen
tar în' presă, se întregește în 
expoziție ca o mărturisire de 
credință în frumos, în simpli
tate, în expresie ; calități ce în
cetul cu încetul — folosind o 
butadă celebră — fac ca rea
litatea să semene cu portretele 
lui Silvan.

cadrul unei vădite unități, 
a oferit fiecărei formații 
posibilitatea de a-și releva 
măiestria artistică, calități
le vocale și interpretative, 
într-o varietate de stiluri.

Dacă un cor tînăr ca cel 
al Căminului
Putna. alcătuit în cea mai 
mare parte din muncitori 
forestieri, a reușit sub con
ducerea compozitorului 
Radu Paladi să farmece pe 
auditori prin deosebita mu
zicalitate si sensibilitate a 
stilului madrigalistic, cu 
nuanțe timbrate, estompa
te, de frescă renascentistă, 
iar în continuare să pre
zinte cu un deosebit elan 
și parfum local o piesă de 
inspirație folclorică — Hora 
Putnei — scrisă de altfel 
anume pentru acest an
samblu, aceasta este in
tr-adevăr o performanță 
remarcabilă și de bun au
gur pentru evoluția viitoa
re a mișcării corale de a- 
matorl.

Credem că un astfel de

repertoriu, cu un orizont 
larg, pornind de la cîntecul 
de masă și prelucrări de 
folclor pin3 la piese ample 
cu caracter concertant din 
literatura muzicală univer
sală, au darul nu numai să 
ridice nivelul interpretativ 
al formațiilor de amatori ci 
— ceea ce este mai impor
tant — să cultive și să dez
volte gustul artistic, să îm
bogățească orizontul spiri
tual al artistului amator.

Conturarea unor modali
tăți individuale de inter
pretare și de selecționare 
a repertoriului a făcut ca 
corurile bărbătești ale sin
dicatului Combinatului d‘e 
celuloză și hîrtie Brăila’ și 
Palatului culturii Pitești, 
corurile mixte ale . Cămi
nului cultural Putna, al 
Palatului culturii Ploiești și 
sindicatelor din Constan
ța să ne apară ca formații 
cu o personalitate pro
nunțată. care vor trebui 
însă să se impună și mai 
mult in activitatea concer- 
tistică, eventual sub forma 
unei stagiuni permanente 
atît pe plan local cit și la 
București.

Corurile bărbătești din 
Brăila, dirijate pe rînd de 
Petre Beșchia, Andrei Hei- 
nel, Lucian Șoancă, și din 
Pitești sub bagheta dirijo
rului Emanoil Popescu, im
punătoare ca masivitate, au 
răsunat sub cupola Ateneu
lui ca o adevărată orgă, 
de o omogenitate și expre
sivitate remarcabile, vizibil 
evidente în special în pie
sele „Mama" de Ion Chi- 
rescu, „Victoria" de F. 
Mohrlng (Pitești) și corul

soldaților din opera .,Faust" 
de Gounod.

La fel de bine s-au pre
zentat corul mixt din Plo
iești. dirijat de Gheorghe 
C. Ionescu șl cel din Con
stanța, dirijat de Boris Co- 
băsnian, care în piesa „Vi
sare" de R. Schumann a 
demonstrat un nivel profe
sional apreciabil.

Aruncînd o privire de 
ansamblu asupra reperto
riului românesc, nu putem 
totuși să nu sesizăm orien
tarea lui mal ales spre lu
crări vechi, deși se știe că 
în ultimii ani s-au scris 
numeroase lucrări corale 
concertante care fără în
doială au calitatea în plus 
de a ilustra mai pregnant 
contemporaneitatea, stadiul 
de dezvoltare la care a 
ajuns muzica românească.

O popularizare mal sus
ținută, prin afișe, anunțuri 
și avancronici în presă, 
precum și o programare a 
concertului la o oră mai 
potrivită, evitîndu-șe su
prapunerea cu concertul de 
la Sala mică a Palatului al 
corului filarmonicii „Geor
ge Enescu", ar fi putut sus
cita interesul publicului în 
mai mare măsură.

Această inițiativă a Di
recției așezăminte cultu
rale din C.S.C.A. și 
V.G.S.R. e menită să gene
reze un reviriment în miș
carea artistică de amatori, 
să încurajeze și să dea irri- 
puls de afirmare formații
lor corale care tn ultimii 
ani au cunoscut o anumită 
scădere.
Ștefan CARAPANCEANU

— arhitectura și pictura — 
acționează două institu
ții diferite, C.S.C.A.S. și 
C.S.C.A.. fiecare cu prin
cipiile și o viziune proprie 
a rezolvării problemelor 
care se pun.

O inconsecvență există 
si la D. M. I. Aci se 
proclamă solemn : „Ne o- 
cupăm numai, cu monu
mente de. arhitectură!" dar 
s-a restaurat casa scriito
rului Calistrat Hogaș din 
Piatra Neamț. D.M.I. s-a 
preocupat de restaurarea 
Mausoleului de la Mără- 
șești, de operele lui Brân- 
cuși de la Tg. Jiu, iar pen
tru monumentele de ar
heologie Mozaicul roman 
de la Constanta, amfitea
trul de la Sarmizegetușa, 
cetatea Histria, castrul 
Drubeta de la Turnul Se
verin etc, D.M.I. desfă
șoară importante forțe în 
finanțarea, proiectarea și 
executarea lucrărilor.

Toate acestea demon
strează cît de arbitrară 
este clasificarea la care 
sînt supuse monumentele. 
Ea sefvește doar fugii de 
răspundere. Este cazul ca
sei Macedonski, care fără 
să figureze în vreo listă 
de monumente, după ce 
presa a semnalat demola
rea ei, învinovățirile se 
pot aduce reciproc. Fiind 
un monument memorial, 
răspunderea revine unora, 
fiind o ■ problemă de siste
matizare răspunderea poa
te fi plasată altora. De alt
fel, casele memoriale, în 
număr mare, și răspîndite 
în toată țara, sînt insufi
cient cunoscute. Un ghid 
al lor, a cărui apariție a 
fost anunțată încă în 1967 
la Editura Meridiane, își 
întîrzie apariția.

Lipsite de temei științi
fic sînt și încercările de 
împărțire a monumentelor 
în republicane și de impor
tantă locală, întrucît mul
te monumente valoroase se 
ascund încă sub transfor
mările păgubitoare din 
secolul trecut. împărțirea 
în cele două categorii, 
dună vechimea monumen
telor, nu demonstrează ni
mic, pentru că fiecare epo
că istorică își are trăsătu
rile sale specifice. Or, mo
numentele sînt alese dintre 
clădirile. . reprezentative 
timpului fri' ’ care au 
construite. încercările rmaem 
a se stabili norme legale 
diferite monumentelor ' pe 
baza acestui criteriu pot 
duce la același rezultat, al 
împărțirii 
spre paguba 
istorice.

Aspectele 
care constituie doar o la
tură a problemelor pe care 
va trebui să le rezolve 
noua lege a monumentelor 
istorice, se reduc de fapt la 
unul singur : concentrarea 
răspunderilor. Indiferent 
dacă inițialele forului tu
telar vor cuprinde patru 
sau cinci litere, el va tre
bui să coordoneze 
activitate de pază, 
jare. conservare, 
rare și punere în 
a monumentelor 
asigurîndu-se astfel 
ciența importantelor sume 
pe care ‘ 
pentru 
rice.

întreaga 
prote- 

restau- 
valoare 
istorice, 

efi-

Oliver VELESCU

Concertul simfonic al Fi
larmonicii „George Enescu" 
de vineri seara s-a desfășu
rat sub bagheta unuia dintre 
reprezentanții de seamă ai 
artei dirijorale contemporane 
— Heinz Bongartz (R.D, Ger
mană).

Sub conducerea sa, Filar
monica bucureșteană, cu con
cursul violonistului Ștefan 
Gheorghiu, a prezentat un 
program compus din lucrări 
de Haydn, Mozart și Beetho
ven.

Concertul de vineri seara 
al Filarmonicii de Stat din 
Bacău a avut ca solistă pe 
violonista cehoslovacă Nora 
Grumlikova, care a interpre
tat Concertul in sol minor 
pentru vioară și orchestră de 
Bruch. Programul a mai cu
prins simfonia „Surpriza" de 
țlaydn și Suita în stil clasic 
de Ion Ghiga.

★

Ca răspuns la vizita făcută 
anul trecut in Olanda de for
mația de dansatori din comu
na Stoicănești, județul Olt, 
vineri a sosit in țară grupul 
folcloric olandez din Heino.

Dansatorii olandezi, oaspeți 
ai căminului cultural din 
Stoicănești, vor vizita timp de 
10 zile localități din țară și 
vor da spectacole în satul 
gazdă, precum și la Slatina. 
Călimănești, Caracal, Sinaia 
și București.

(Agerpres)
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Șl CONTEMPORANEITATEA

Masă oferită
de Comitetul Executiv

Prin Decret al Gonsiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Alexandru Drăghici 
a fost revocat din funcția de vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri.

INFORMAȚII
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COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE -

SIMPOZIOANE
viața internațională

el C« C. el P. C. R
al C.C. al 
o masă în 
la sesiunea

Comitetul Executiv 
P.C.R. a oferit vineri 
cinstea participanților 
științifică „Marxismul și contempo-
raneitatea", consacrată împlinirii a 
150 de ani de la nașterea lui Karl 
Marx.

Au participat tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv, secretar al C C. al 
P.C.R., Ion Popescu-Puțuri, direc
torul Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lîngă C.C.

al P.C.R., Ion Stoian, rectorul Aca
demiei de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu" de pe lîngă 
C.C. al P.C.R, mefnbri ai C.C. al 
P.C.R., academicieni, cercetători, 
cadre didactice.

Au luat parte reprezentanții unor 
institute științifice și școli superioa
re de partid din R. P. Bulgaria, 
R. S Cehoslovacă, R. D. Germană, 
Franța, Italia, R. S. F. Iugoslavia, 
R. P. Mongolă, R. P. Ungară și 
U.R.S.S., care au participat lă lu
crările sesiunii.

Masa a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Institutul român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea a organi
zat vineri la Casa de cultură a 
I.R.R.C.S., o seară culturală consa
crată Zilei naționale a Olandei.

Printre persoanele oficiale care 
au participat se aflau Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
reprezentanți ai Ambasadei Olan
dei la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu acest prilej George Serafin, 
redactor șef adjunct- al revistei 
„Lumea", a vorbit despre „Impresii 
din Olanda".

A fost prezentat apoi un recitai 
de muzică olandeză.

La Universitatea din ..Timișoara Socialist? România pentru F.A.O.
a avut loc vineri o ședință de co- și Consiliul național al inginerilor

și tehnicienilor au organizat vineri 
dupâ-amiază un simpozion cu tema 
„Orientări noi în activitatea tehni
că a Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură — 
F.A.O.“.

în cadrul acestui simpozion, dr. 
îng. O. Feneșan, secretarul Comite
tului Național pentru F.A.O., ing. 
Al. Covor, director general științi
fic al I.C.C.Ă., prof. dr. Gh. Bâia, 
director științific al I.C.Z., și ing.. 
N. Petrescu, director adjunct știin
țific al Institutului de economie 
agrară, au prezentat referate des
pre rolul F.A.O. în intensificarea 
schimbului de experiență în dome
niul tehnico-științifie din agricul
tură, activitatea tehnică desfășura
tă în dezvoltarea producției vegeta
le și animale, în rezolvarea proble
melor privind nutriția, precum și 
cu privire la contribuțiile organi
zației la soluționarea problemelor 
economice în agricultură.

municâri științifice dedicată anu
lui revoluționar 1848. Organizată 
sub auspiciile, filialei locale a So
cietății de științe istorice și filolo
gice, manifestarea a reunit repre
zentanți ai vieții științifice timișo
rene, cadre didactice, studenți. Au 
fost prezentate comunicări pe te
mele : „Participarea maselor popu
lare din Banat la Revoluția de la 
1848", „Concepția’ gînditorilor ro 
mâni de la 1848 despre principiile 
relațiilor internaționale" și „O is
torie din 1828 a lui Th. Aaron, 
contribuție de seamă la cunoaște
rea gîndirii istorice românești".

(Agerpres)

Continuarea lucrărilor sesiunii
La Muzeul de istorie a Partidu

lui Comunist, a mișcării revoluțio
nare și democratice din România 
au continuat vineri lucrările se
siunii științifice cu tema „Mar
xismul și contemporaneitatea" or
ganizată eu prilejul împlinirii a 
150 de ani de la nașterea marelui 
dascăl al clasei muncitoare Karl 
Marx

Au fost prezentate comunicările : 
„Marxismul, națiunea și progresul 
social-contemporan" — conf. dr. 
Constantin Vlad, de la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lingă C.C. al 
P.C.R. ; „Probleme actuale ale ca
pitalismului și lumii socialiste" — 
Vitello Vincenzo, șeful secției eco
nomice a Institutului Gramsci; 
„Marxismul și progresul științific 
și tehnic contemporan" — prof. dr. 
Valter Roman, directorul Editurii 
Politice ; „Lupta Partidului Comu
nist Bulgar pentru aplicarea mar
xismului în Bulgaria" — conf. dr. 
Pavel Kostov, de la Școala supe
rioară de partid de pe lîngă C.C 
al P.C. Bulgar; „Marx și știința 
istoriei" — Constantin Mocanu, 
lector la Academia de științe so
cial-politice „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lîngă C.C. al P.C.R., și Ilie Sîr- 
zea — lector la Institutul de artă 
teațrglă și cinemațpgțșfi,<)^;-„I. - L. 
Caragiale" ; „înțelegerea--.materia
listă a istoriei și criza istorismului 
burghez" — prof. S. F. Oduiev, di
rector adjunct al Institutului de 
filozofie al Academiei de științe a 
U.R.S.S.; „Pătrunderea și răspîn- 
direa ideilor marxiste în România" 
— dr. Damian Hurezeanu, șef de 
sector la Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., și dr. Radu Pantazi, 
cercetător principal la Institutul 
de filozofie al Academiei ; „Despre 
caracterul și perspectivele luptei 
clasei muncitoare împotriva domi
nației monopolurilor contempo
rane" — dr. docent, în filozofie, 
candidat în științe istorice Volek 
Indrjich de la Institutul de istorie 
a mișcării comuniste din R.S. Ce
hoslovacă ; „Karl Marx și proble
mele cunoașterii contemporanei
tății" — prof. V. M. Podosetnik, 
de la Academia de științe sociale 
de pe lingă C.C. al P.C.U.S.; „în- 
rîurirea marxismului asupra gîn- 
dirii filozofice contemporane" — 
prof. Tudor Bugnariu, membru co
respondent al Academiei, șef de 
catedră la Universitatea București; 
„Karl Marx și problema naționa
lului și internaționalului în lupta 
pentru socialism" — docent Ștefan 
Anghelov, de la Institutul de isto
rie a partidului de pe lîngă C.C. 
al P C. Bulgar ; „Cooperarea eco
nomică și științifico-tehnică — fac
tor de accelerare a progresului so
cial contemporan" — prof. dr. Er- 
,vih Hutira, prorector la Academia 
de științe social-politice „Ștefan 
Gheorghiu" de pe lîpgă C.C. al 
P.C.R., șj conf. dr. Constantin Moi- 
sue ; „Umanismul marxist" — prof. 
M. I. Petrosian, de la Academia de 
Științe a U.RS.S. ; „Unele obser
vații cu privire la studierea pro
blemelor culturii în istoriografia 
marxistă contemporană" — doctor 
în filozofie, candidat în științe is
torice Jana Neumannova, cerce
tător principal la Institutul de is-

torie a mișcării comuniste din RJS. 
Cehoslovacă ; „Marx și determi
nismul social" — conf. Ion Aluaș 
și conf. N. Kallos, de la Universi
tatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

Lucrările sesiunii continuă.
★

La - Muzeul de istorie a Parti
dului Comunist, a mișcării revo
luționare și democratice din Ro
mânia a fost deschisă vineri ex
poziția jubiliară „150 de ani de la 
nașterea lui Karl Marx". Ea înfă
țișează, prin intermediul unor do
cumente autentice, aspecte 
viața și activitatea lui Karl Marx. 
O parte a expoziției prezintă per
sonalități de seamă care au contri
buit la răspîndirea marxismului în 
România și lucrări ale lui Karl 
Marx despre țara noastră.

(Agerpres)

*
Ambasadorul Kuweitului la 

București, Faisal al Saleh al 
Mutâwa, care și-a prezentat recent 
scrisorile de acreditare în țara 
noastră, a depus vineri dimineața 
o coroană de. flori la Monumentul 
eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru so
cialism.

(Agerpres)

In Editura politica 
a apărut:

vremea
Ieri In țară : Vremea s-a răcit 

ușor în Moldova, menținîndu-se 
călduroasă în rest. Cerul a fost 
variabil, mai mult senin în su
dul țării. în sudul Transilvaniei șl 
în regiunea muntoasă pe alocuri 
s-au semnalat descărcări electrice 
și averse de ploaie. Vîntul a suflat 
potrivit, cu intensificări locale. 
Temperatura aerului la ora 14 os
cila între 13 grade la Mangalia șl 
30 la Bechet și Tr. Măgurele. In 
București: Vremea s-a menținut 
Călduroasă și frumoasă, cu cerul 
mal mult senin. Vîntul a suflat în 
general slab, cu intensificări de 
scurtă durată. Temperatura maxi
mă a atins 29 de grade.

'Timpul probabil pentru 28, 29 și 
SO aprilie, în țară : Vreme căldu
roasă în general, cu cerul variabil, 
mai mult senin. Averse cu totul 
izolate în jumătatea de nord a 
țării. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperatura minimă va fi cu
prinsă între 8 și 16 grade iar 
maxima între 19 șl 29 grade, local 
mal ridicate. în București : Vreme 
călduroasă, cu cerul variabil, mai 
mult senin. Vînt slab. Tempera
tura se va menține ridicată.

PLENARA C. C. AL PARTIDULUI
MUNCII DIN COREEA

în eadrul manifestărilor prilejuite 
de împlinirea a 120 de ani de la 
Revoluția de la 1848, Comitetul mu
nicipal Cluj pentru cultură și artă a 
organizat ieri, la Casa de cultură a 
studenților, un simpozion cu tema 
„Revoluția din 1848 și ideea unității 
naționale a românilor". Cu acest pri
lej au vorbit prof. univ. dr. docent 
Ștefan Pascu, membru corespondent 
al Academiei, despre „Ideea unității 
naționale la revoluționarii de la 
1848“ ; prof. dr. docent Victor Chc- 
resteșiu, despre „Ideea eliberării »o- 
ciale la revoluționarii din cele trei 
țări românești", și prof. dr. docent 
Mihail Dan, despre „Cadrul interna
țional .al Revoluției de la 1848".

Manifestarea a fost încheiată cu 
un recital din lirica anului revoluțio
nar 1848 prezentat de artiști ai Tea
trului Național din localitate.

★
Vineri a avut loc la Casa de cul

tură din Oradea un simpozion pri
lejuit de împlinirea a 100 de ani 
de la apariția revistei „Transilva
nia".

★
Sub egida Facultății de medicină 

veterinară a Institutului agrono
mic dir. Timișoara, vineri a avut 
loc un simpozion cu prilejul ani
versării a 100 de ani de la nașterea 
fiziologului loan Athanasiu, sa
vant de renume mondial. Despre 
viața, opera și personalitatea omu
lui de știință român au vorbit prof, 
dr. I Gluhovski, decanul facultă
ții. prof. dr. docent V. Tomescu, 
prof. V' Pintea și alte cadre didac-^ 
tice din cadrul facultății.

★
Comitetul Național al Republicii

(Agerpres)

LA AGROSEM

Cooperativele agricole de 
producție și alte unități mai 
pot să-și procure semințele de 
care au nevoie de la depozi
tele sau magazinele AGRO
SEM. Ele dispun de cantități 
îndestulătoare de semințe de 
porumb dublu hibrid, semințe 
de graminee, atît' pentru gazo- 
nuri, parcuri și grădini, cit și 
pentru îmbunătățirea pajiști
lor. De asemenea, se pot pro
cura și alte semințe necesare 
asigurării bazei furajere : mor
covi furajeri cu un conținut 
bogat în caroten, pepeni fu-, 
rajeri și sorg hibrid.

Raportul prezentat de Kim Ir
necesare progrese considerabile în 
domeniul industrializării socialiste, 
precum și un nou avînt în produc
ția agricolă și. în ridicarea nivelu
lui de trai al poporului. Sarcinile 
centrale care urmează să fie înfăp
tuite anul acesta în domeniul in
dustriei grele prevăd să se acorde 
principala atenție industriei elec- 
troenergetice și extractive.

Vorbind despre sarcinile dezvol
tării comerțului exterior. Kim Ir a 
spus că, „acordînd o atenție prin
cipală schimburilor în domeniul 
economic și tehnic cu țările frățești 
și întăririi și dezvoltării pieței so
cialiste, trebuie să dezvoltăm, tot
odată, comerțul cu tinerele state 

Totodată, independente din Asia și Africa pe 
’ baze reciproc avantajoase și să dez
voltăm în mod activ schimburile 

. comerciale cu toate țările, indife
rent de orînduirea lor socială, care 
ne respectă suveranitatea și doresc 
să aibă relații comerciale cu țara 
noastră".

PHENIAN 26 (Agerpres). — In 
raportul prezentat la Plenara C.C. 
al Partidului Muncii din Coreea, 
Kim Ir, secretar al C.C., a arătat 
că volumul global al producției 
industriale a sporit anul trecut 
cu 17 la sută față de anul prece
dent. asigurîndu-se cel mai înalt 
ritm de dezvoltare de la începutul 
planului, de șapte ani. In agricul
tură, producția de cereale. în ciuda 
inundațiilor, a sporit cu 16 la sută 
față de anul 1966. Ca urmare a 
acestor rezultate s-a consolidat și 
mai mult baza economiei indepen
dente a tării, s-a obținut un mare 
progres în înfăptuirea industriali
zării socialiste, a sporit și mai mult 
bunăstarea poporului.
forțele armate ale R.P.D. Coreene 
au crescut și s-au întărit, fiind în
zestrate cu o tehnică militară mo
dernă.

ReferindU-se la sarcinile funda
mentale în domeniul economiei na
ționale, vorbitorul a arătat că sînt

0 cuvintare a premierului Libiei
TRIPOLI 26 (Agerpres). — Libia 

a sărbătorit la 26 aprilie cea de-a 
cincea aniversare a proclamării 
unității naționale, eveniment de o 
deosebită importanță pentru viața 
politică, socială ji economică a 
țării Intr-un discurs pronunțat cu 
această ocazie, primul ministru li
bian. Abdel Hamid Al Bakkoush 
a declarat că țara sa va continua 
să promoveze în domeniul rela-

țiilor externe u politică de inde
pendență șl neutralitate: El s-a 
pronunțat, totodată, pentru „solu
ționarea problemelor lumii arabe 
pe baza cooperării și respectului 
reciproc, astfel , incit să existe o 
atmosferă de încredere pentru a se, 
putea întreprinde o acțiune uni
tară, ținîndu-se seama în același 
timp de condițiile generale și par
ticulare ale țărilor arabe".

dim COMPLETE, VOL. 49
V. I. LENIN:

Volumul cuprinde scrisorile 
din perioada august 1914 — 

' octombrie 1917.
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ROMÂNIA

SPORT
între 30 aprilie și 5 mai-la București

si ita ienî
Sezonul pugilistic în „aer 

liber" se deschide duminică 
dimineață la ora 10 pe ringul 
din potcoava stadionului Re
publicii printr-o gală de mare 
atracție. Se confruntă zece 
perechi de boxeri în cadrul 
meciului România — Italia 
contînd pentru „Cupa Euro
pei' la tineret (pugiliști pînă 
la 21 de ani).

După cum se știe edhipa 
română face, parte din grupa 
â III-a, împreună cu cea iter1- 
liană și franceză. Amatorii de 
box își aduc desigur aminte 
că tinerii noștri i-au învins în 
meci-tur pe francezi, după în
treceri de mare spectacol, la 
opt din cele zece categorii 
de greutate („semi-musca" nu 
figurează în programul ofi
cial). Dar și italienii i-au de
pășit categoric, cu 9—1, pe 
„cocoșii galici' care 
ceastă infrîngere au 
donat competiția.

Deci dintre boxerii 
cei italieni se vor alege aceia 
care vor intra în turneul final 
pentru cupa europeană (ală
turi, probabil, de sovietici, 
grupa I, și de polonezi, grupa 
a Il-a).

Iată și componența echipei 
române pentru gala de mîine 
(în ordinea categoriilor) : 
Iuga Pascale, Nedelcea Pavel, 
Dobrescu Paul, Cuțov Ca- 
listrat, Ene Gheorghe, Silber- 
man Victor, Călin Gheorghe, 
Năstac Alee, Cojocaru Petre 
(sau Lehăduș) și Sănătescu 
Ion. Publicul bucureștean 
n-are nevoie de o prezentare 
specială a acestor pugiliști. 
El îi cunoaște bine mai ales 
de la galele „Criteriului Tine
retului”, știe cît de marcant 
este talentul fiecăruia dintre 
ei și în mod cu totul îndrep
tățit își leagă multe speranțe 
de aceste „speranțe” ale 
boxului nostru.

Dar nu este deloc inoportun 
să amintim publicului că e- 
chipa română va avea de-a 
face cu un adversar mult mai 
tare decît formația franceză. 
Italienii, antrenați de unul 
dintre cei mai reputați spe
cialiști din lume în materie de 
tineret. Natale Rea, sînt pu
ternici la majoritatea catego
riilor și, fără îndoială, lupta 
tn ring va fi foarte echilibrată.

Intre 30 aprilie și 5 mai a.c. în 
București vor avea loc, la invitația 

. Asociației Presei Sportive de pe 
lîngă Uniunea ziariștilor din Româ
nia .— lucrările celui de-al XXXII- 
lea Congres al Asociației Interna
ționale a Presei Sportive (A.I.P.S.).

La Congres și-au anunțat, pînă 
acum, participarea membrii Comi
tetului Director al A.I.P.S.. în frun
te cu președintele Felix Levitan 
și/ reprezentanți ai asociațiilor na
ționale membre ale A.I.P.S. din 34 
de țări din Europa, Africa, Asia și 
America Latină.

Asociația Presei Sportive de pe 
lîngă Uniunea Ziariștilor din Ro
mânia va fi reprezentată ia Con-

greș de o delegație de ziariști spor
tivi.

Congresul va dezbate activitatea 
desfășurată de A.I.P.Ș. în ultimul 
an și va alege noile organe de con
ducere ale acestuia pentru urmă
torii patru ani; de asemenea, se 
vor discuta probleme privind par
ticiparea ziariștilor sportivi la 
Jocurile Olimpice de vară — ediția 
1968 din Mexic.

In timpul șederii în România, 
participanții la Congres vor avea 
prilejul să ia cunoștință despre 
mișcarea noastră sportivă, despre 
activitatea Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport, să 
viziteze o serie de obiective econo
mice, culturale, turistice și sportive.

M. V,

Se spune pe bună dreptate că 
titlurile de campioni se cîștigă da
torită punctelor obținute „în depla
sare”. Intre zidurile cetăților pro
prii mulți se arată viteji, diferențe
le de valoare se cam anulează în 
favoarea gazdelor, gazdele își pla
nifică de obicei punctele drept 
„sigure" și, tot ca regulă generală, 
le și înscriu la activul conturilor 
lor. Intre F.C. Argeș, locul prim în 
clasament, șl „U" Craiova, locul 
al XI-lea, sau Dinamo-Bacău, locul 
al IX-lea, există astăzi o perfectă 
asemănare în privința rezultatelor 
■partidelor jucate „acasă”: toate trei 
au pierdut doar două puncte în 
zece meciuri disputate pe terenu
rile proprii realizînd în schimb un 
profit de 18 puncte 1

Puținele echipe care 
să-și îmbogățească zestrea 
cîmpurile de joc ale adversarilor, 
adică excepțiile de la regula ge
nerală, sînt de fapt veritabilele 
pretendente la titlul național. Și 
iată că acum, în etapa a XXI-a a 
campionatului republican, întîm- 
plarea face ca actualii fruntași, 
F.C. Argeș, Steaua și Dinamo-Bucu- 
rești, să plece toți trei să-și apere 
șansele pe alte stadioane (din 
Constanța, Craiova și Arad). Fap
tul constituie, firește, principala a- 
tracție a etapei și, în același timp, 
un bun prilej de a încurca ițele în 
partea superioară a clasamentu
lui. Dacă ,;cei trei" pierd în bloc, 
atunci Petrolul (contra Steagului 
roșu). Jiul (contra „U" Cluj), Fa
rul (contra Argeș) și Rapid (contra 
A.S.A. Tg. Mureș) în cazul unor 
victorii probabile fiindcă joacă „a- 
casă” (î), se pot insera în lupta 
pentru... primul loc.

reușesc 
pe

Cu privire la F. C. Argeș, Steaua 
și Dinamo-București, nu este lip
sit de interes să remarcăm,, tocmai 
prin prisma celor arătate mai 
înainte, că piteștenii au pierdut 
șase meciuri „în deplasare", în 
timp ce paguba suferită de steliști 
și dinamoviști pe cîmpuri de luptă 
străine este 
mică (o singură 
pectiv, două).

In rest etapa 
tăzi o partidă 
care poate să însemne pentru Pro
gresul (contra lui Dinamo-Bacău) 
ieșirea din zona, totuși nu prea 
fierbinte, a barajului.

înainte de a încheia, n-am vrea 
să trecem cu vederea un fapt mal 
puțin obișnuit în viața cam dezor
donată a fotbalului nostru. Miercu
rea viitoare, reprezentativa țării 
susține un meci internațional și, 
totuși, campionatul n-a fost între
rupt I Cum s-ar zice încercăm să 
intrăm pe făgașul normal, campio
natul rămîne campionat, întrece
rile amicale nu dezlănțuie panică, 
întreruperi, amînări și... cantona
mente interminabile. Bine că s-a 
renunțat la practici care dereglau 
sezon după sezon competiția fot
balistică de bază și continuitatea 
pregătirii la cluburile fruntașe, 
practici care, în definitiv, se reper
cutau nefavorabil tot asupra echi
pei naționale. Desigur, n-am vrea 
să. se creadă că sîntem în general 
împotriva uzului cantonamentelor 
mai lungi în fazele decisive ale u- 
nor competiții, ci doar împotriva 
abuzului.

Bizarul trofeu, salatiera de 
argint care se ascunde sub nu
mele de „Cupa Davis" invită 
la startul primului tur al ediției 
1968 echipele din întreaga lume. 
Meciurile zonei „europene" tre
buie să aibă loc pînă la 5 mai, 
atunci cunoscîndu-se cine in 
dauna cui s-a calificat, de pil
dă, Italia sau Ungaria, Ceho
slovacia sau Brazilia (in zonă 
„europeană", de altfel și alte 
extracontinentale). Spania sau 
Olanda etc.

Tenismanii români (Ion Țiriao 
și Ilie Năstase) își vor măsura 
forțele cu ■ cei 
Leschly ți Torben Ulrich) avînd 

ț-de partea lor — ceea ce și în 
tenis contează 1 — „avantajul** 
terenului.

Echipa Danemarcei are în 
palmares eliminarea în 1964 diii 
„Cupa Davis" a Spaniei (San
tana, Arilla și Couder), dar în 
ultimii trei ani a capotat chiar 
la Copenhaga în fața’ Angliei, 
Braziliei sau a U.R.S.S.

întrecerea România — Dane
marca se va desfășura pe tere
nurile din parcul sportiv „Pro
gresul" după următorul pro
gram : duminică ora 14, primele 
meciuri de „simplu" ; luni, ora 
15,30, meciul de „dublu" ; marți, 
ora 14, ultimele două meciuri 
de „simplu

Ieri la bazinul Ștrandului 
Tineretului din Capitală s-a 
disputat întîlnirea interna
țională de polo pe apă din
tre echipele Steaua și Stea
ua Roșie Belgrad. Jucăto
rii bucureșteni au obținut 
victoria cu scorul de 4—3.

Valoriu MIRONESCU

SALA DINAMO DIN 
CAPITALĂ găzduiește as
tăzi partida internațională 
de baschet dintre formații
le feminine Politehnica 
București și Lokomotiv So
fia, Meciul va începe la ora 
18,15.

DUMINICĂ IN SALA 
FLOREASCA din Capitală 
se va desfășura un bogat și 
atractiv program baschet- 
balistic. La ora 8,30, în ca
drul campionatului republi
can masculin, se vor întîlni 
formațiile Steaua București 
ți Crișul Oradea. In conți-

JOSEPHINE BAKER 
ÎN LUPTĂ 
CU CREDITORII

In „războiul* pe care îl duce 
de mai my Iți ani împotriva credi
torilor săi pentru a-si păstra do
meniile, Josephine Baker este gata 
să dobîndească victoria. Discul său 
de 12 cînfece intitulat „Vă 
lumesc”, lansat 
putui lunii, i-a 
treime din cele 
care trebuie să

/
bile sau alte aparate instalate spe
cial In automobile vor recepționa 
aceste mesaje. Pe aceeași cale se 
pot transmite automobiliștilor și 
alte comunicări, cum ar li : starea 
autostrăzii, viteza care trebuie res
pectată în zona respectivă etc.

...ACCIDENTELE 
FAC RAVAGII

Potrivit statisticilor Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), ac
cidentele de automobil provoacă 

lor pentru a nu-și vedea proprie- în fiecare an moartea a peste 
lafeă'Ș/înddlS. " 00 Ow’j.Jde^^oan^.VS^-precîzea’-

ză, de asemenea, că la fiecare 
persoană decedată se adaugă 13 
—15 grav răniți și 30—-40 de 
cidente ușoare.

In toate tarile se constată 
mortalitatea prin accidentele 
automobil este mai ridicată în 
dul bărbaților decît al femeilor și 
că pentru amîndouă sexele acci
dentele sînt mult mai numeroase 
în rîndul tineretului și al persoane
lor în vîrstă.

UN MICROSCOP
CU... MACROLENTILE

Laboratorul optic din Toulouse 
a pus la punct construirea unui 
microscop electronic de 3 500 000 
volți, care „va plasa Franța, po
trivit agenfiei France Presse, pe 
primul loc in domeniul microscoa- 
pelor electronice". Acesta va fi 
construit din șase lentile de 960 
milimetri in diametru și .înalte de 
600 milimetri, fiecare dintre ele 
cîntărind 3 200 kilograme.

Șl UN MICROCALCULA
TOR ELECTRONIC

Firma „Deegedico Ltd’ din 
Anglia a realizat un mic calculator 
electronic de birou, denumit ,,Mi
cro-! 6", care poate fi folosit in 
laboratoare, instituții de învăfămînt, 
precum și întreprinderi industriale. 
Durata alegerii datelor este de 6 
microsecunde, durata introducerii 
datelor în calculator — 15—55 
microsecunde, durata efectuării o- 
perațiunilor — 20 microsecunde.

Acest calculator electronic este 
prevăzut cu o serie de programe, 
precum și dispozitive auxiliare, 
inclusiv teleimprimator, dispozitiv 
de citire și dispozitiv de memora
re de tip cilindric.

ATENȚIE 
AUTOMOBILIȘTI !"...

In Anglia se experimentează-în 
prezent un nou sistem de averti
zare a automobiliștilor cu ajutorul 
unor instalații acustice. In puncte 
de circulație periculoase, în caz 
de ceafă, polei, accidente, etc. 
serviciul circulației va transmite de 
pe benzi de magnetofon, prin 
niște emițătoare instalate-in aceste 

/ zone, avertizările respective.
Aparatele de radio din aufomo-

AL PATRULEA INEL 
AL LUI SATURN

Sșlurn este singura planetă în
conjurată de un sistem de trei ine
le, dispuse concentric unul intr-al
tul. Potrivit lui A. Feibelmann, de 
la Observatorul Universității Penn
sylvania din Pittsburgh (S.U.A.), 
Saturn ar avea și un al patrulea 
inel de o foarte slabă luminozita
te și care este legat de inelul ex
terior A. El este vizibil numai în 
perioada celei mai mari înclina
ții a inelului, care are loc la fie
care 15 ani. Oameni^ de știinfă 
emit ipoteza că întregul sistem de 
inele reprezintă rămășițele unui 
fost satelit al lui Saturn.

Epidemia de holeră care a iz
bucnit în Pakistanul de vest a fă
cut pînă în prezent peste 2 000 de 
victime, dintre Care 200 au murit. 
Autoritățile au luat măsuri ener
gice pentru prevenirea extinderii 
epidemiei. A fost interzis transp<& 
tul pe căile rutiere al alimentelor 
și băuturilor, iar călătorii sosiți din 
alte regiuni sînt supuși unui con
trol preventiv. Potrivit ziarelor lo
cale, recordul îmbolnăvirilor a fost 
înregistrat la 24 aprilie — 175 de 
noi cazuri de holeră înfr-o singură 
zi, din care 4 decese. Noi fo
care de holeră au fost semnalate 
în orașul Caracî, unde se înregis
trează temperaturi foarte ridicate.

CÎTEVA RINDURI
A /

nuare, selecționata divizio
nară feminină va primi re
plica echipei Lokomotiv 
Sofia, iar echipa masculină 
Dinamo București va juca 
cu formația sovietică Dina
mo Volgograd. La ora 12,15 
se va disputa meciul din
tre echipele Politehnica 
București și Universitatea 
Cluj, contînd pentru cam
pionatul republican mascu
lin.

La Oakland (California) 
se va disputa astăzi UN 
NOU MECI PENTRU TI
TLUL MONDIAL DE BOX 
LA CATEGORIA GREA. 
Este vorba de întîlnirea 
dintre Jerry Quarry și 
Jimmy Ellis, finaliștii așa- 
zisului turneu pentru suc
cesiunea lui Cassius Clay, 
organizat de World Boxing 
Association. în urma aces
tui meci, în boxul profesio
nist vor exista concomitent

trei campioni mondiali la 
categoria grea : Cassius 
Clay radiat de asociațiile 
din S.U.A., dar recunoscut 
de Consiliul mondial al bo
xului (cu sediul la Ciudad 
de Mexico). Joe Frazier, 
campionul asociației N.B.A., 
recunoscut în mai multe 
state din S.U.A., și învin
gătorul dintre Quarry 
Ellis.

(Argentina) 1’03” 6/10 ; fe
minin : 100 m liber : Souza 
Agu Moța (Brazilia) 1’03” 
9/10 ; 100 m bras : Norbis 
(Uruguay) 1’18” 4/10 ; 100 m 

(Brazilia)fluture : Pinto 
1’10” 2/10.

Și

(A-
Ja- 
un

RIO DE JANEIRO 26 
gerpres). — La Rio de 
neiro s-a desfășurat 
concurs de natație la care 
au participat sportive și 
sportivi din țările Americii 
de Sud. Iată cîștigătorii 
probelor : masculin : 100 m 
liber : Arracha (Brazilia) 
55” 2/10 ; 200 m liber : Bel
lo (Peru) 2’01” 2/10 ; 400 m 
liber; Gonzales (Ecuador) 
4’23” 6/10 ; 100 m fluture : 
Nicolao (Argentina) 59” 
5/10 ; 100 m spate ; Maath

După cum se 
Los Angeles, 
sportiv austriac 
Schwarz, campion de pati
naj artistic la Jocurile O- 
limpice de la Grenoble, a 
semnat un conijract cu re
vista pe gheata „Ice Ca» 
pades“. i

anunță din 
cunoscutul 
Wolfgang

Cea de-a doua partidă 
dintre marii maeștri Sve- 
tozar Gligorlci și Mihail 
Tal, din cadrul sferturilor 
de finală ale campionatului 
mondial de șah, s-a înche
iat remiză.

Scorul este favorabil lui 
Gligorici cu 1,5—0,5 puncte.

/



na

o A ÎNCEPUT EXAMINAREA PROBLEMEI AFRICII DE 
SUD-VEST • ÎNTREVEDERILE PREȘEDINTELUI ADU
NĂRII GENERALE

NEW YORK 26 — Trimisul special 
'Agerpres, N. Ionescu, transmite : 
Adunarea Generală a O.N.U., întru
nită în ședință plenară, a început 
vineri dimineața examinarea proble
mei Africii de sud-vest. A luat cu
vîntul Mostafa Rateb Abdel-Wahab 
(R.A.U.), președintele pe luna în curs 
al Consiliului O.N.U. pentru Africa 
de sud-vest. Subliniind că un raport 
mult mai detaliat asupra activității 
consiliului va fi prezentaț mai tîrziu 
Adunării Generale, vorbitorul a ară
tat că membrii acestui organism nu 
au reușit să pătrundă în Africa de 
sud-vest din cauza piedicilor puse de 
autoritățile de la Pretoria. Abdel- 
Wahab a declarat că, prin atitudinea 
adoptată, guvernul Republicii Sud- 
Africane „a sfidat în mod flagrant" 
autoritatea O.N.U. El a cerut Consi
liului de Securitate să adopte măsuri 
împotriva guvernului R.S.A. dacă a- 
cesta nu va respecta hotărîrile adop
tate de O.N.U.

După această cuvîntare, președintele 
Adunării Generale, Corneliu Mănescu, 
a declarat ședința închisă. Viitoarea 
ședință consacrată examinării 
blemei Africii de sud-vest va 
loc luni dimineața.

★
La festivitatea înălțării

gului celui mai tînăr stat din lume — 
Mauritius — care a avut loc joi la 
amiază — aii participat președintele 
Adunării Generale a O.N.U., Come- 
liu Mănescu, secretarul general, 
U Thant, ambasadori și membri ai 
misiunilor permanente, precum și 
delegația mauritiusiană condusă de 
primul ministru S. Ramgoolam.

într-o scurtă alocuțiune rostită la 
festivitatea înălțării drapelului, se
cretarul general al O.N.U., U Thant, 
a subliniat că „admiterea unui nou 
membru în Organizația Națiunilor 
Unite este întotdeauna un prilej de 
deosebită mîndrie și satisfacție pen
tru comunitatea internațională. Or
ganizația a crescut, depășind deja de 
peste două ori numărul membrilor 
inițiali ți se apropie mult de reali
zarea universalității. Participarea 
unui mare număr de noi state la ac
tivitatea Națiunilor Unite a contri
buit în măsură considerabilă la evo
luția — în perspectiva 
numeroase probleme și 
unor hotărîri 
ționarea lor“.

pro- 
avea

stea-

eomune
globală — a 
la adoptarea 
pentru solu-

al O.N.U.,

celor 18 pentru dezarmare de la 
Geneva, și alți membri ai delega
ției.

.★
Președintele celei de-a 22-a se

siuni a Adunării Generale a 
O.N.U., Corneliu Mănescu, mini
strul afacerilor externe al Româ
niei, a avut la 25 aprilie între
vederi cu ambasadorul 
Astrom, reprezentantul 
nent al Suediei, ambasadorul 
M. El Farra, reprezentantul per
manent al Iordaniei, și ambasa
dorul Adnan Pachachi, reprezen
tantul permanent al Irakului.

Convorbirile care au avut loc cu 
acest prilej s-au referit la ■ desfă
șurarea lucrărilor actualei sesiuni 
reluate a Adunării Generale.

în aceeași zi, președintele A- 
dunării Generale a primit, în vi
zită protocolară, pe ambasadorul 
von Braun, observatorul perma
nent al R.F. a Germaniei la Na
țiunile Unite.

Sverker 
perina*

LILLE 26. — Trimisul special A- 
gerpres, Mircea Moarcăș, transmite: 
în continuarea vizitei pe care o face 
în Franța, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, condusă de acad. Ilie Murgu- 
lescu, vicepreședinte al M.A.N., a pă
răsit vineri dimineața Parisul, ple- 
cînd într-q scurtă călătorie în Flandra.

Primul oraș vizitat a fost Dun- 
kerque-ul, important port maritim al 
Franței. A fost vizitat portul, unde 
în prezent se desfășoară lucrări de mo- 

' dernizare de mare anvergură, menite 
să sporească considerabil capacitatea 
de primire a unor mari vase minera
liere, precum și unele așezăminte de 
cultură ale orașului, ridicate în peri
oada postbelică. Primăria orașului a 
oferit un dejun în cinstea oaspeților.

în toastul rostit cu acest prilej, pri
marul C. Prouvoyeur s-a referit la re
lațiile strînse ce există între portul 
francez și principalul port al Româ
niei — Constanța. Conducătorul dele
gației M.A.N., acad. Ilie Murgulescu, 
a mulțumit gazdelor pentru primirea 
deosebit de cordială făcută deputați- 
lor români.

A fost vizitat apoi Complexul side
rurgic Usinor-Dunkerque. Directorul

adjunct al combinatului, C. Roger, a 
scos în evidență colaborarea rodnică 
dintre specialiștii acestei importante 
unități a industriei siderurgice fran
ceze și constructorii marelui complex 
siderurgic românesc de la Galați. 
Deputății români au vizitat apoi mai 
multe sectoare ale complexului.

întinzîndu-se pe o suprafață de 500 
hectare, Complexul Usinor-Dunkerque, 
deservit de 5 000 muncitori, 400 teh
nicieni și 70 de ingineri, prelucrează 
anul acesta două milioane tone de 
lingouri de oțel provenite din mine
reuri importate din Mauritania, India 
și Brazilia.

Continuîndu-și călătoria, delegația 
română a poposit seara în orașul Lille, 
veche capitală a Franței, unul din 
cele mai mari centre industriale ale 
acestei țări.

Seara, prefectura Regiunii de nord 
a oferit un dineu în cinstea delegației 
parlamentare române.

Tn ultimele sâptâmîni, în Chile s-au intensificat acțiunile de solidaritate cu lupta poporului vietnamez împotriva 
agresiunii americane. Pe străzile orașului Santiago a avut loc o impresionantă manifestație ai cărei pârtiei* 
panfi purtau lozinci ca : „Poporul chilian este cu Vietnamul 1", „vietnamul va învinge pe agresori". Membrii 
Camerei Deputafilor au trimis telegrame președinților celor două Camere ale Congresului S.U.A. în care chea

mă forul legislativ american să acționeze în direcția încetării războiului din Vietnam.

general
oferit un -dejun în 

președintelui celei de-a

Secretarul 
U Thant, a 
onoarea 
22-a sesiuni a Adunării Generale, 
Corneliu Mănescu, și a delegației 
române.

La dejun au luat parte amba
sadorul Gheorghe Diaeonescu, re
prezentantul permanent al Româ
niei la O.N.U., șeful delegației ro
mâne la sesiunea reluată a Adu
nării Generale, ambasadorul Nico- 
lae Ecobescu, reprezentant perma
nent al țării noastre în Comitetul

Azi se întrunește
Consiliul de Securitate

NEW YORK 26 (Agerpres). — 
Consiliul de Securitate se va întruni 
sîmbătă la ora 17,30 (ora Bucureș- 
tiului), în urma cererii Iordaniei ca 
Izraelul să fie împiedicat să organi
zeze o paradă militară în orașul Ie
rusalim la 2 mai, cu prilejul celei 
de-a 20-a aniversări a statului Izrael. 
Guvernul iordanian a solicitat Consi
liului de Securitate să adopte „măsuri 
efective" pentru a obține din partea 
Izraelului anularea acestei parăzi, 
deoarece ținerea ei este în contra
dicție cu acordurile de armistițiu din 
1949 și rezoluția Consiliului de Secu
ritate din iunie 1967 privitoare la 
statutul Mtrușalimului.

decla- 
subli- 
socie-

PRAGA 26 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, O. C.ernik, preșe
dintele guvernului cehoslovac, a 
prezentat sesiunii Adunării Naționale 
declarația guvernamentală.

Guvernul — se spune în 
rație — consideră necesar să 
nieze că pentru dezvoltarea
tații socialiste în republica noastră 
el poartă răspunderea față de po
porul său, căruia îi sînt proprii sen
timente profund internaționaliste.

Dezvoltarea societății socialiste 
este determinată de activitatea in
tensă a claselor și grupurilor so
ciale. Aceasta presupune exercitarea 
mai largă a drepturilor politice și 
sociale de către clasa muncitoare, 
țărănimea cooperatistă și intelectua
litate. In declarație se subliniază 
importanța participării mai largi, la 
viața politică, socială a femeilor, 
neretului, a oamenilor muncii 
toate naționalitățile.

Guvernul consideră necesar 
traducă în viață măsuri care 
contribui la democratizarea consec
ventă a vieții societății noastre, va 
reglementa după criterii noi rela
țiile juridice de stat pe baza reali
zării consecvente a egalității în drep
turi a celor două popoare ale noas
tre, va întări garanțiile legilor. Vor
bitorul a anunțat elaborarea unor 
reglementări în domeniul juridic și 
in alte domenii ale vieții sociale și 
de stat.

Cea mai mare parte a declarației 
este consacrată activității în dome
niul economic.

Vorbitorul a arătat că în Ceho
slovacia au fost obținute importante 
succese în dezvoltarea forțelor de 
producție, în pregătirea cadrelor de 
specialiști, în creșterea bazei știin
țifice. Cu toate acestea, a spus el, 
situația economică nu corespunde si
tuației unei țări dezvoltate din punct 
de vedere industrial, în primul rînd, 
din cauza unei structuri necorespun
zătoare a economiei. în cursul ulti
milor doi ani, deși s-a realizat o 
oarecare înviorare, nu s-a obținut 
totuși o cotitură radicală. Guver
nul va continua să înfăptuiască po
litica creșterii pe baze întemeiate a 
salariului real, care va depinde însă 
de îmbunătățirea utilizării rezervelor 
producției, a calității produselor și 
disciplinei în muncă.

în declarație sînt prezentate o se
rie de măsuri în domeniul politicii 
sociale, printre care majorarea pen
siilor mici pînă la 400 de coroane pe

ti
de
să 

vor

FESTIVALUL INTERNATIONAL 
DE FOLCLOR DE LA AGRIGENTO

CORESPONDENȚA DE LA NICOLAE PVICEA
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Milenara Vale a Tem
plelor din Agrigento 
(Sicilia) este cuprinsă 
în aceste zile de for
fota specifică marilor 
festivaluri artistice. Tra
diționala sărbătoare de 
primăvară „Migdalul 
înflorit" a prilejuit in- 
ttlnirea unor soli ai ar
tei populare din 9 țări, 
îmbrăcați în pitorești 
costume naționale.

Joi seara, într-o m- 
presionantă defilare cu 
torțe, cei aproape 300 
de participanți la fes
tival au străbătut ar
terele principale din A- 
grigento pînă la „tri
podul prieteniei" de la 
Templul Concordiei, 
unde o flacără arde 
permanent. Ansamblu

rile folclorice din Bel
gia, Cehoslovacia, Fran
ța, Italia, România, 
Spania, Tunisia și Tur
cia au prezentat apoi 
pe stadionul munici
pal „Esseneto" un entu
ziast spectacol de jocuri 
șl'cîntece populare.

Adresîndu-se pârtiei- 
panților la festival, o o- 
ficialitate locală le-a 
urat ca ei „să reafirme 
prin arta lor acele va
lori care din totdeauna 
constituie patrimoniul 
cel mai scump al ome
nirii : prietenia și pa
cea".

Vineri seara Festiva
lul internațional de fol
clor a luat startul în 
sala teatrului „Superci- 
nema". Programele pre
zentate de ansamblurile

participante s-au bucu
rat de mult succes. An
samblul folcloric româ
nesc „Miorița", care a 
încheiat programul din 
această zi, a stîrnit ro
pote de aplauze, cerîn- 
du-se numeroase „bis- 
uri". „Călușarii", „Brî- 
ul“, „Ciocîrlia", precum 
șt „Perinița" au produs 
un entuziasm general.

Festivalul internațio
nal de folclor de la A- 
grigento, în cadrul că
ruia se organizează și 
concursul „Miss primă
vara", la care participă 
membrii ansamblurilor 
prezente, se încheie 
duminică. Celui mai 
bun ansamblu i se va 
decerna medalia de aur 
„Ramura de migdal".

lună pentru o persoană singură, pre
lungirea la 26 de săptămîni a conce
diului de naștere plătit, majorarea a- 
jutorulul acordat la nașterea copilu
lui și a alocațiilor pentru copii. Pen
tru 1969 se pregătește un proiect de 
majorare a pensiilor în medie cu 8 
la sută. Declarația prevede dezvolta
rea construcției de locuințe.

Pentru anul 1968 se prevăd inves
tiții de 70 de miliarde de coroane 
pentru dezvoltarea., economiei națio
nale, ocrotirea sănătății,, învățămînt, 
transporturi, construcția de locuințe.

Guvernul cehoslovac consideră ca 
o sarcină de prim ordin modificarea 
structurii economiei țării, în direcția 
creșterii eficienței. Subliniind că 
Cehoslovacia va studia forme superi
oare de colaborare economică și teh- 
nico-științifică cu țările socialiste, 
declarația relevă că guvernul va ana
liza, de asemenea, toate posibilitățile 
pentru adîncirea relațiilor comerciale 
și legăturilor cu țările capitaliste, pe 
baza principiilor interesului reciproc. 
Va trebui analizată problema obți
nerii de credite din străinătate, care 
vor putea fi utile numai dacă nu vor 
fi legate de condiții politice și dacă 
vor fi folosite eficient.

Guvernul va asigura condiții pen
tru utilizarea deplină a forței de 
muncă, dar nu va putea garanta că 
fiecare va găsi de lucru la vechiul loc 
de muncă sau în domeniul său. De 
aceea politica socială și economică va 
fi îndreptată spre a ușura oamenilor 
muncii trecerea la noi profesiuni ți 
la obținerea unor noi calificări.

în înfăptuirea politicii economice 
în Slovacia, guvernul va căuta să 
creeze condiții pentru aducerea Slova
ciei la nivelul social-economic al re
giunilor cehe.

în domeniul politicii externe, gu
vernul consideră drept sarcina sa 
principală asigurarea unor condiții de 
pace pentru dezvoltarea societății so
cialiste, democratice și înfloritoare, 
precum și asigurarea independenței 
și securității țării. Cehoslovacia are 
posibilități bune pentru a participa 
activ la stabilirea unor relații inter
naționale, care în condițiile păcii și 
colaborării vor asigura interesele tu
turor popoarelor. Declarația relevă că 
politica externă a țării se va baza pe 
prietenia și colaborarea strînsă cu 
Uniunea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste, precum și pe legături cu 
celelalte țări pe baza principiilor co
existenței pașnice, a ' independenței, 
egalității în drepturi, neamestecului 
în treburile interne și avantajului re
ciproc.

O problemă principală pentru po
litica externă a Cehoslovaciei a fost 
și rămîne problema germană. Ceho
slovacia pornește consecvent de la 
faptul existenței a două state ger
mane. R.D.G. constituie un factor 
important al păcii și echilibrului de 
forțe în Europa, iar în construcția 
socialismului și în întărirea situației 
internaționale ea se bucură de între
gul nostru sprijin. O premisă pentru 
normalizarea relațiilor politice cu 
R. F. a Germaniei, care să corespun
dă principiilor bunei vecinătăți, 
constă în recunoașterea situației rea
le existente și în rezolvarea unor 
probleme de importanță principială 
pentru R. S. Cehoslovacă.

Guvernul cehoslovac salută ten
dințele spre găsirea căilor pentru 
terminarea războiului în Vietnam, 
cu respectarea cerințelor juste ale 
poporului vietnamez în lupta lui îm
potriva agresorilor americani.

în ceea ce privește reglementarea 
crizei prelungite în Orientul Apro
piat, declarația relevă însemnătatea 
unei rezolvări politice în conformi
tate cu rezoluția Consiliului de Secu
ritate, cave cere retragerea forțelor 
armate , izraeliene de pe teritoriile 
ocupate.' Guvernul subliniază necesi
tatea ca toate țările membre ale 
O.N.U. din această regiune să recu
noască că fiecare din ele are dreptul 
de existentă ca stat național indepen
dent.

După ce relevă sarcinile în dome
niul apărării, declarația subliniază 
că, atît timp cît există NATO, Ceho
slovacia va continua să contribuie la 
întărirea Tratatului de la Varșovia. 
Necesitățile apărării vor fi asigurate 
de guvern în conformitate cu posi
bilitățile statului.

BAGDAD 26 (Agerpres). — Cu 
prilejul Zilei mondiale a orașelor 
înfrățite, generalul Abdel Rahman 
Aref, președintele Republicii Irak, 
a declarat, intr-uri mesaj adresat 
guvernatorilor și primarilor ira
kieni, că țara sa cere încetarea 
bombardamentelor aeriene asupra 
orașelor și satelor din Vietnam 
Atacurile contra populației civile 
din orașe, cum sînț cele din Viet
nam, a declarat președintele ira
kian, constituie o crimă contra u- 
manității.

WASHINGTON 26 (Agerpres). — 
în ciuda numeroaselor proteste din 
partea savanților și organizațiilor 
pacifiste din S.U.A., Comisia pen
tru energia atomică a S.U.A. a pro-
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PARIS 26 (Agerpres). — Relațiile 
Est-Vest și situația din Orientul 
Mijlociu s-au aflat în centrul dez
baterilor primei zile a sesiunii 
Consiliului Uniunii Europei occi
dentale, care grupează cele șase 
țări membre ale Pieței comune și 
Marea Britanie. Majoritatea vorbi
torilor s-au pronunțat pentru dez
voltarea relațiilor dintre țările din 
răsăritul și. apusul Europei. Vorbi
torii au expus poziția țărilor lor 
în problemele Orientului Mijlociu.

Vineri dezbaterile au fost consa
crate situației economice a Europei 
occidentale.

Luînd cuvîntul, ministrul de ex
terne al Angliei, Michael Stewart, 
a reafirmat dorința țării sale de a 
intra în Piața comună cu drepturi 
depline. Stewart a făcut cunoscut 
participant,ilor la sesiune că guver
nul britanic este dispus să studieze 
orice propunere neechivocă și ela
borată în comun. de cele șase țări 
membre ale C.E.E. în legătură cu 
primirea Angliei în această organi
zație fără stagiul de membru aso
ciat.

Referindu-se la poziția Franței 
cadrul dezbaterilor sesiunii

U.E.O. privind cererea britanică de 
aderare la Piața comună, „La Na
tion" scria, printre altele, că „ati
tudinea Franței este foarte clară. 
Situația actuală a Marii Britanii 
atît pe plan’economic, cît și finan
ciar nu-i permite acesteia să înde
plinească condițiile cerute de Tra
tatul de la Roma pentru a face 
parte din Piața comună. Toți par
tenerii sînt de acord asupra acestui 
punct de vedere. Nu se poate însă 
spune că Parisul ar manifesta o 
opoziție de principiu asupra aderă
rii britanice".

cedat vineri, la poligonul pentru 
experiențe nucleare din Nevada, la 
cea mai puternică explozie nu
cleară subterană, în scopuri mili
tare, ce a avut loc vreodată în 
Statele Unite. Cu acest prilej a fost 
detonată o bombă cu hidrogen cu 
o forță de aproximativ o mega- 
tonă, de 50 de ori mai puternică 
decît bomba atomică aruncată asu
pra orașului Hiroșima. Explozia a 
avut loc într-un puț forat la o 
adîncime de 1140 metri sub mun
tele Pahute, în deșertul Nevadei.

Unda de șoc provocată de explo
zie a fost resimțită în orașul Las 
Vegas, situat la 160 km de punctul 
experienței. Locuitori ai orașului 
au declarat că pămîntul s-a cutre
murat timp de aproape un minut. 
Specialiștii apreciază că această 
undă de șoc va fi resimțită pe o 
rază de 400 km de la locul explo
ziei.

Numeroase organizații din S.U.A. 
au protestat > împotriva acestei ex
periențe. Federația savanților a- 
mericani — care grupează 2 200 
oameni de știință — a adresat un 
apel guvernului de la Washington 
în care a cerut suspendarea pe 
termen nelimitat a tuturor expe
riențelor nucleare americane. Uni
unea muncitorilor din industria 
constructoare de automobile a ce
rut președintelui Johnson să nu 
procedeze ia această explozie, la 
fel ca și o serie de cercuri repre- 
zentînd oamenii de afaceri care au 
interese în statul Nevada.

e
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ALGER 26 (Agerpres). — Președin
tele Houari Boumedienne a primit 
joi după-amiază pe reprezentanții 
presei algeriene la spitalul militar 
din Alger, unde se află în tratament 
după atentatul a cărui victimă a fost. 
El a făcut o declarație, subliniind că 
actul criminal nu va afecta hotărîrea 
de a atinge obiectivele supreme ale 
revoluției algeriene. El a spus că va 
rămîne fidel datoriei sale, asumîn- 
du-și deplin răspunderile care îi re
vin.

Agențiile de presă relatează că la 
Alger domnește un calm deplin. An
cheta cu privire la atentatul împotri
va președintelui Boumedienne a fost 
încredințată serviciilor securității 
militare.

Comandantul jandarmeriei națio
nale algeriene, colonelul Ahmed 
Bencherif, a anunțat ieri dimineață 
că cei care au încercat să-1 asasineze 
pe președintele Boumedienne „nu 
mai sînt în viață". Bencherif a vor
bit în fața unei mulțimi de aproxi
mativ 1 000 persoane adunate în fața 
Ministerului Apărării Naționale pen
tru a-și exprima protestul față de a- 
tentatul împotriva lui Boumedienne.

în diferite regiuni ale Rhodesiei 
continuă luptele intre forțele mișcă
rii de eliberare si unități ale arma
tei rhodesiene. S-au semnalat cioc
niri la numai 20 de mile distantă de 
Salisbury. Potrivit unu! comunicat 
dat publicității în capitala Tanzaniei 
de Uniunea poporului african Zim
babwe din Rhodesia, detașamentele 
patrioților au ucis într-o luptă des
fășurată la nord-vest de Salisbury 
62 militari din rîndul forțelor de re
presiune.

Pentru a înăbuși mișcarea de eli
berare națională, autoritățile rhode
siene au trimis în zona luptelor im
portante efective militare, cărora li 
se adaugă întăririle trimise de ra
siștii de la Pretoria. Peste 1700 de 
soldați si ofițeri din armata regulată 
a Republicii Sud-Africane au pătruns 
pe teritoriul Rhodesiei în încercarea 
de a ajuta regimul lui Smith, se 
spune într-un comunicat al forțelor 
politice rhodesiene. în Rhodesia se 
pregătesc, de asemenea, să vină mer
cenari dintr-o serie de tari vest-euro-

pene. După cum se relatează din 
Bruxelles, poliția belgiană suprave
ghează îndeaproape pe 
grupului de mercenari albi recent 
repatriat! din Congo și ăițe țări a- 
fricane, fiind informată despre o 
nouă acțiune organizată pentru re
crutarea și trimiterea lor în Rhode
sia. Acești mercenari, prqyeniți din 
diferite tari ves.t-eurooene și captu
rat! în țările africane în care îsl du
ceau activitatea, urmau să fie deferiți 
justiției. Sub auspiciile Organizației 
Unității Africane, ei au fost repa
triată cu condiția ca guvernele țări
lor respective să împiedice pe viitor 
revenirea lor în Africa. Guvernul 
belgian a anulat pașapoartele pentru 
Africa ale mercenarilor belgieni. 
Mercenarii, în frunte cu faimosul co
lonel Schramme, consideră însă a- 
ceastă măsură drept iluzorie, căci, în 
cadrul acțiunii pregătite, ei vor pu
tea ajunge în Rhodesia trecînd prin 
Lisabona și Angola. Se precizează că 
pînă acum au fost recrutați pentru 
Rhodesia circa 100 de mercenari.

membrii

La Budapesta se desfășoară 
lucrările Comisiei de pregă
tire a consfătuirii internaționale a 
partidelor comuniste și muncitorești 
(M.T.I.).

Un nou tratat cehosiovaco- 
bulgar de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală 
a fost semnat vineri la Praga. Cu a- 
cest prilej, Alexander Dubcek, prim- 
secrețar al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia, și Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, președin
tele Consiliului de Miniștri al R. P. 
Bulgaria, au rostit cuvîntări. în a- 
ceeași zi, delegația de partid și gu
vernamentală bulgară s-a înapoiat la 
Sofia.

Direcția centrală de statis
tică din K. P. Bulgaria 
a dat publicității rezultatele dezvol
tării economice a țării în primul tri
mestru al acestui an. în primele trei 
luni ale anului curent, se spune în 
comunicat, întreprinderile industriale 
și-au sporit cu 12,5 la sută produc
ția în comparație cu perioada cores
punzătoare a anului trecut.

Comunicatul comun ungaro- 
egiptean, dat publicității la Buda
pesta în legătură cu vizita făcută de 
Mahmoud Biad, ministrul afacerilor 
externe al R.A.U., subliniază că în 
cursul convorbirilor care au avut loc 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme internaționale actuale și îndeo
sebi situația din Orientul Mijlociu. 
Cele două părți au căzut de acord că 
trebuie depuse noi eforturi internațio
nale pentru înlăturarea consecințelor 
conflictului arabo-izraelian. Ele au 
subliniat că relațiile ungaro-egiptene 
„evoluează într-un spirit de prietenie 
și solidaritate".

Președintele Johnson a a- 
nunțat demisia lui Arthur 
Goldberg din funcția de repre
zentant permanent al Statelor Unite 
la O.N.U. în locul lui a fost 
desemnat fostul subsecretar de stat al 
S.U.A., George Ball, care își va lua 
postul în primire la încheierea dez
baterilor sesiunii O.N.U. Comentînd 
această demisie, unii observatori re
levă, între altele, că între reprezen
tantul permanent al S.U.A. la O.N.U. 
și unii membri de frunte ai guver
nului american există divergențe, în 
special din cauza politicii duse do 
S.U.A. în Vietnam.

I

ROMA 26 (Agerpres). — La 
Lido di Ostia continuă lucrările 
Conferinței tineretului asupra secu
rității europene. în ședințele ple
nare de joi după-amiază și de vi
neri au luat cuvîntul reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din 
Belgia, Cehoslovacia, Anglia, Sue
dia, Portugalia, Franța, Italia, 
Iugoslavia etc. în ședința de 
vineri după-amiază a luat cuvîn
tul, între alții, Nicolae Cristache, 
membru al C.C a! Uniunii Tinere
tului Comunist din România.
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JOHANNESBURG 26 (Agerpres). 9 
— Consiliul sindicatelor din Africa n 
de Sud a hotărît la conferința sa a- Ș3 
nuală, cu o importantă majoritate de a 
voturi, admiterea în rîndurile sale a a 
sindicatelor muncitorilor negri. Ca | 
urmare a acestei hotărîri, ministrul " 
muncii, Viljoen, a spus că guvernul | 
va continua să aplice politica care | 
preconizează sindicate separate pen- „ 
tiu albi și negri. «

La Inviîația Iul 1. I. BreJ- 
nev, secretar general al C.C. al 
P.G.U.S., Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, președintele 
U.C.I., va face o scurtă vizită de 
prietenie în U.R.S.S. după încheie
rea vizitei oficiale în Iran. El va 
avea la Moscova un schimb de pă
reri cu conducătorii sovietici. (Tan- 
iug).

Acad. Horia Hulube!, pre
ședintele Comitetului pentru 
energie nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, s-a întîlnit cu 
Maurice Schuman, ministru de stat 
pentru problemele cercetării științi
fice, atomice și spațiale.

Întâlnire Kosîghln — Mess
mer. La 26 aprilie, Alexei Kosîghin, 
președintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., l-a primit pe Pierre Mess
mer, ministrul armatelor al Franței, 
care face o vizită oficială în Uniunea 
Sovietică. Cu acest prilej au fost dis
cutate probleme legate de dezvoltarea 
în continuare a colaborării dintre 
U.R.S.S. si Franța, inclusiv probleme 
legate de conhic'.'le între forțele ar
mate ale celor două țări. (TASS)
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