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IN ZIARUL DE AZI
© „Concediile neplani
ficate" ale utilajelor di
minuează productivita
tea muncii © Puncte de 
vedere : Proiecții nega
tive pe ecranul cineclu- 
burilor © La Tulcea, 
viața culturală așteaptă 
o infuzie de energie și 
inițiativă.

Președintele Consiliului de Stat,

SPIRITUL
CREATOR

AL IDEILOR

Ca în fiecare an, ziua nașterii lui 
Vladimir Ilici Lenin, pe care o ani
versăm astăzi, este pentru poporul 
român un prilej de a evoca perso
nalitatea acestui strălucit gînditor. 
si conducător revoluționar al prole
tariatului, contribuția deosebită pe 
care a adus-o la îmbogățirea te
zaurului 
talitatea

Fidel 
al lui 
voltat ___ _______ _____
mul potrivit cerințelor noii epoci, l-a 
îmbogățit cu concluzii de o mare va
loare teoretică și practică pentru 
lupta proletariatului. El a întreprins 
o analiză profundă a realităților din 
Rusia, în care contradicțiile capita
lismului erau agravate de persisten
ța unor puternice rămășițe feudale, 
de regimul politic absolutist, a pre
conizat cu genială clarviziune căile 
menite să asigure răsturnarea vechii 
orînduiri, cucerirea puterii politice 
de către clasa muncitoare1 aliată cu 
țărănimea, transformarea revoluțio
nară a societății. De numele lui 
Lenin este legată indisolubil crearea 
primului partid de tip nou al; prole
tariatului — partidul comunist.

Vitalitatea leninismului s-a verifi
cat prin practica vieții — criteriul 
absolut al justeței oricărei teorii —. 
prin victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, prin crearea 
primului stat socialist — Uniunea 
Sovietică. în pofida marilor vicisitu
dini pe care a trebuit să 
poporul sovietic, sub 
partidului său comunist, 
format patria, In cîteva 
tr-o putere de prim rang, cu mari 
și binecunoscute realizări în dezvol
tarea economiei, științei și culturii, 
în cucerirea Cosmosului, în creșterea 
nivelului de trai al poporului. Eve
nimentele din ultimele decenii — 
formarea sistemului mondial socia
list, dezvoltarea și maturizarea par 
tidelor comuniste si muncitorești, a- 
vîntul mișcării de eliberare națio
nală și prăbușirea sistemului colo
nial, creșterea mișcării antiimperia- 
liste și democratice — au adus noi 
și strălucite confirmări ideilor fun
damentale ale marxism-leninismului.

O caracteristică esențială a leni
nismului este spiritul creator, capa-

comunismului științific, vi- 
ideilor
discipol 
Mărx, 

în mod

leniniste.
și continuator 

Lenin a dez- 
cutezător marxis-

le înfrunte, 
conducerea 
și-a trans- 

decenii, în-

citatea de a se îmbogăți mereu, pe 
baza progreselor științei, ale cunoaș
terii umane, a însușirii noilor con
cluzii evidențiate de practica socială. 
Marxism-leninismului îi este străină 
orice închistare și osificare, el por
nește nu de la canoane prestabilite, 
ci de la realități, de la cerințele vie
ții. „A nu acorda atenție condițiilor 
care s-au schimbat — scria Lenin — 
a susține vechile soluții ale marxis
mului înseamnă a fi credincios lite
rei și nu spiritului teoriei, înseamnă 
a repeta din memorie vechile con
cluzii fără a ști să folosești în ana
liza noii situații politice metodele 
marxiste de cercetare". Tocmai stu
diul minuțios al realităților, judeca
rea și soluționarea — după expresia 
lui Lenîn — „cu propriul cap" a pro
blemelor noi pe care le ridică viața 
chezășuiesc elaborarea unei politici 
realiste, corespunzătoare particulari
tăților fiecărei țări.

în acest fel a acționat și acționea
ză Partidul Comunist Român, politi
ca lui reprezentînd aplicarea crea
toare a marxism-leninismului potri
vit condițiilor concrete ale Româ
niei. Programul elaborat de Congre
sul al IX-lea al partidului și dezvol
tat de Conferința Națională răspun
de necesităților etapei actuale, cînd 
înaintarea pe calea desăvîrșirii con
strucției socialiste reclamă ridicarea 
la un nivel calitativ superior a în
tregii activități economice și sociale, 
în acest spirit, partidul acționează 
perseverent pentru perfecționarea 
conducerii si planificării economiei 
naționale si a celorlalte domenii ale 
vieții sociale, a întregii socie
tăți, pentru înlocuirea forme
lor și metodelor care s-au dovedit 
perimate, cu altele în măsură să ac
celereze progresul general. în ace
lași timp, partidul nostru — credin
cios concepției leniniste despre so
cialism ca o societate nu numai a 
unei masive dezvoltări a forțelor de 
producție, dar șl a unei depline de
mocrații, în măsură să asigure cu a- 
devărat libertatea și egalitatea so
cială a tuturor oamenilor mun
cii, afirmarea plenară a perso
nalității umane — se preocupă 
de adîncirea democratismului socia-
________________________
(Continuare în pag. a Il-a)
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Relatarea de la Adunarea
festivă din Capitală cu prilejul

aniversării a S9 de ani
de la nașterea hi V. I. Lenin

DE LA PROTOTIP
LA PRODUSUL DE SERIE
IN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI
După cum se știe, în acest penultim 

an al cincinalului, uzinelor construc
toare de mașini le revin sarcini deo
sebite în domeniul înnoirii și optimi
zării nomenclatorului de produse, 
prin asimilarea în fabricație a noi ti
puri de utilaje pentru beneficiarii 
interni și pentru export. Este vorba
— exclusiv la capitolul construcții 
mecanice — de realizarea a 665 faze 
de asimilare a unor instalații, mașini 
și aparate de tehnicitate ridicată, 
dintre care aproximativ 100 sînt de 
mare complexitate. Aș aminti, în 
acest sens, cîteva familii de produse : 
mașini-unelte de înaltă precizie pen
tru prelucrarea metalelor, utilaje 
tehnologice destinate industriei chi
mice, siderurgice, ușoare sau alimen
tare, compresoare frigorifice și de 
aer, cuptoare moderne de tratamente 
termice, tractoare, mașini și utilaje 
agricole, excavatoare hidraulice și 
alte utilaje pentru construcții, nave, 
material rulant feroviar și rutier.

Simpla enumerare a grupelor prin
cipale de produse este, cred, sufi
cientă pentru a putea spune că pla
nul de asimilări pe anul în curs a 
fost în așa fel conceput încît, prin 
îndeplinirea lui, să se asigure atinge
rea unor obiective de mare însemnă
tate economică. Mă gîndesc la acce
lerarea procesului de modernizare și 
diversificare a producției, îmbunătă
țirea structurii acesteia (în șgnsul 
creșterii ponderii produselor de 
înaltă tehnicitate, de mecanică fină, 
cu un înalt grad de prelucrare a 
metalului), la valorificarea superi
oară a documentațiilor tehnice de 
licență și a rezultatelor reieșite din 
schimburile de experiență întreprin
se în străinătate și. implicit, la redu
cerea importurilor, inclusiv a celor 
de inteligență (licențe), la creșterea 
exporturilor. Realizarea sarcinilor pe 
care planul de asimilări le cuprinde
— simțitor mai mari decît în 
1968 — are menirea să asigure înfăp
tuirea cu succes a prevederii din Di
rectivele Congresului al IX-lea al 
P.C.R. în legătură cu fabricarea în 
țară a două treimi din totalul mij
loacelor tehnice necesare dotării di
feritelor ramuri ale economiei noas
tre naționale.

Apare, deci, extrem de necesar ca 
procesul de asimilare să se desfă
șoare în condiții ireproșabile, ca fa
bricația de serie a noilor produse 
să înceapă, în toate cazurile, fără 
nici un fel de abatere de la grafi- 
cele-program ale acestor lucrări, a- 
probate la începutul anului. De ce 
am făcut această precizare 7 în fond, 
în primul trimestru al acestui an au 
fost realizate mai multe faze decît 
fuseseră prevăzute pentru această 
perioadă. La o analiză mai atentă a 
situației se desprinde, însă, că rea
lizarea de către uzine a mai multor 
poziții decît sînt înscrise în planu
rile lor de asimilare nu e suficientă 
pentru a califica drept bune re
zultatele obținute în primul tri
mestru. Esențial este ritmul în care 
se desfășoară lucrările de asimilare, 
durata lor totală, operativitatea cu 
Care este înnoit nomenclatorul de 
produse. Or, sinceri să fim, acest 
ritm este încă destul de lent, trans
formarea unui proiect în produs fa
bricat în serie durînd, de regulă, 
între unu și trei ani. Aș aminti că 
la uzina „Unirea“-Cluj, anul trecut 
n-au fost asimilate decît două 
utilaje textile, iar la Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești — nici un nou produs. Ceea ce, 
evident, este greu de acceptat, mai 
ales dacă ținem seama că cele două 
întreprinderi dețin posturi de avan
gardă în promovarea progresului 
tehnic.

Despre cauzele acestei stări de 
lucruri s-a mai scris. Eu nu voi 
relua părerile exprimate, ci voi în-

Ing. Aurel BĂNCILĂ 
director tehnic în Ministerul 

Industriei Construcțiilor de Mașini

cerca să relev alte Ipostaze ale rit
mului lent în asimilarea unor noi 
mijloace tehnice. Mai întîi, lucru
rile sînt așa pentru că uzinele se 
ocupă, de regulă, de realizarea pla
nului de asimilări în „urgența" a 
4-a, adică abia după ce au fost solu
ționate problemele legate de sarci
nile de producție, de export și de 
investiții. Se procedează în acest 
mod deoarece întreprinderile nu sînt 
cointeresate îndeaproape în realiza
rea planului de asimilări, în menți
nerea și ridicarea permanentă a 
competitivității tuturor produselor. 
Nu de mult, într-o anchetă publicată 
în „Scînteia", cineva propunea ca, în 
vederea stimulării interesului uzine
lor pentru modernizarea produselor, 
realizarea unui prototip să fie echi
valată cu 3—5 sau mai multe mașini 
convenționale. în ce ne privește, noi 
ne gîndim la altă soluție : să nu mai 
fie luate în considerare beneficiile 
care provin din realizarea produselor 
cu o „vechime" de 3—4 ani în fa
bricație. Această măsură ar deter
mina uzinele să-și înnoiască în mod 
automat și în ritm accelerat produ
sele. Deocamdată, însă, aceasta nu 
este decît o idee care mai trebuie 
studiată.

în al doilea rlnd, activitatea de 
asimilări trenează din cauza înceti
nelii cu care — în ciuda noilor re
glementări — continuă să se procure 
de peste hotare anumite materiale și 
piese necesare, în cantități mici, pen
tru realizarea prototipurilor. Acea
stă deficiență a mai fost semnalată șl 
cu alte prilejuri, dar cei care ar tre
bui să o înlăture țin la ea cu o per
severentă demnă de o cauză mai 
bună. Fapt este că asimilarea unor 
produse, ca locomotiva de mină anti- 
grizutoasă de 6—8 tone, cazanul de 
aburi pentru încălzit trenurile, tip 
G.A.T., de 0,8 tone/oră, ruloul com
pactor vibrator de 6—8 tone sau cen
trala mobilă de preparare a beto
nului, tip C.M.B.-500, întirzie numai 
din aceste motive. Este de neînțeles 
de ce întreprinderile de comerț ex
terior ignoră metodologia mult sim
plificată — reglementată, recent, 
printr-o hotărîre a Consiliului de 
Miniștri — de achiziționare din Im
port a acestor categorii de materiale. 
Oare atît de mult să fie înrădăcinată 
rutina în activitatea unor factori din 
Ministerul Comerțului Exterior ?

Un alt Impediment în accelerarea 
ritmului asimilărilor îl constituie 
lipsa capacității de concepție tehno
logică și supraîncărcarea sculăriilor 
uzinelor. Conducerea ministerului a 
luat și va lua măsuri de dezvoltare 
a sculăriilor. S-au alocat fonduri

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit, luni 
la amiază, pe șeful Departamentu
lui Politic Federal al Elveției, dr. 
Willy Spiihler.

La primire au luat parte Corne
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, și Ion Georgescu, amba
sadorul României la Berna.

Au fost de față, de asemenea, 
Charles Albert Dubois, ambasado
rul Elveției la București, și Hans 
Miesch, supleant al șefului Divi
ziei Afacerilor Politice, șeful Di
recției Politice Est din Departa
mentul Politic Federal al Elveției.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost discutate probleme 
privind dezvoltarea colaborării ro- 
mâno-elvețiene, precum și unele 
aspecte actuale ale vieții interna
ționale. S-a apreciat cu satisfacție 
că relațiile dintre cele două state au 
o evoluție pozitivă, evidențiindu-se 
posibilitatea extinderii și intensifi-

carii schimburilor^ în avantajul 
ambelor țări. Aa fost subliniată, 
totodată, dorințrĂ României și El
veției de a-și aduce contribuția la 
rezolvarea problemelor majore ale 
lumii contemporane, la asigurarea 
unui climat priapice colaborării in
ternaționale, ’/entru cauza secu
rității europene și mondiale.

/ *
După convorbire, președintele 

Consiliului,' de Stat al Republicii 
Socialist^/ România a reținut la 
dejun ,'pe șeful Departamentului 
Politic Federal al Elveției.

La dejun au luat parte Ion 
GheoCghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Constantin 
StătaScu, secretarul Consiliului de 
Statf, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, Ion Georgescu, 
ambasadorul României la Berna.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale elvețiene care au 
fost primite de președintele Con
siliului de Stat

Federal al Elveției1

(Continuare In pag. a IlI-a)

Luni dimineața, președintele 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
șeful Departamentului Politic Fe
deral al Elveției, dr. Willy Spuh- 
ler.

La întrevedere au participat 
Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe, Ion Georgescu, 
ambasadorul României la Berna.

Au mai luat parte Charles Al
bert Dubois, ambasadorul Elveției 
la București, șl Hans Miesch, su-

pleant al șefului Diviziei Afaceri
lor Politice, șeful Direcției Po
litice Est din Departamentul Po
litic Federal al Elveției.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme referitoare la dezvol
tarea relațiilor bilaterale în di
ferite domenii de activitate, pre
cum și unele aspecte actuale ale 
situației internaționale.

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

(Agerpres)

IN CONSTRUCȚIE,

LA PORȚILE DE FIER

Un pod

de 100 m
La Porțile de Fier a fost ter

minată betonarea pilonilor de 
susținere a podului ce va 
servi la lucrările de închidere 
a cursului Dunării, în vederea 
construcției porțiunii românești 
a barajului. Lung de circa 100 
de metri, podul este destinat 
transportului blocurilor de pia
tra în greutate de 5—25 tone, 
precum șl al altor materiale cu 
care va fi stăvilit actualul curs 
al Dunării. Pilonii de 
a podului au fost 
printr-un procedeu 
pentru prima oară
noastră : forarea stîncil prin 
apă cu un utilaj special șl tur
narea betonului, după ce în 
prealabil a fost evacuată apa 
din tubul forezei.

(Agerpres)

susținero 
executați 

aplicat 
în țara

felul și
Pregătind Adunarea generală a 

scriitorilor, noi am examinat cu 
mare atenție munca noastră, a Uniu
nii Scriitorilor, am examinat reali
zările noastre și am examinat cu 
mult sînge rece și lipsurile pe care 
munca noastră la conducerea Uniu
nii Scriitorilor le-a avut. Unele din 
aceste lipsuri s-au datorat muncii 
noastre insuficiente, altele se dato
rau faptului că viața literară, în ul
timii ani mai ales, în țara noastră, a 
luat o dezvoltare excepțională. Pro
blemele puse nouă de dezvoltarea 
vieții literare din țară și de cerin
țele unei mai bune organizări a vieții 
scriitoricești ne-au dus la concluzia 
că trebuie să schimbăm din temelie, 
ca să spunem așa, modul nostru de 
organizare.

întemeierea în cît mai multe orașe 
de provincie a unor asociații scriito
ricești are, după părerea noastră, 
o importantă deosebită. în fiecare 
oraș al țării, în fiecare ținut, miș
carea culturală și mișcarea literară 
vor căpăta un nou impuls, un nou 
și puternic avînt. Dorința conduce
rii noastre de partid, dorința fier
binte a întregului nostru partid și 
a întregului nostru popor este aceea 
ca nici un strop de talent să nu se 
piardă, ca nici un om de talent, in
diferent în care parte a tării s-ar 
naște, și ar continua să trăiască, să 
nu fie pus în situația de a nu se dez
volta ci, dimpotrivă.,, Noi urmărim

La ordinea zilei în agricultură:

SEMĂNATUL
PORUMBULUI

MARIA ALEXANDRU

noastre

ELEONORA MIHALCA

(Continuare în pag. a IV-a)

•) Extrase din cuvîntarea rostită cu 
prilejul constituirii Asociației scriito
rilor din Brașov.

CIFRELE ÎNSCRISE PE HARTĂ REPREZINTĂ PROCENTUL REALI
ZĂRII PLANULUI LA SEMĂNAT, PE TOTAL CULTURI, ÎN COOPE
RATIVELE AGRICOLE DIN JUDEȚELE RESPECTIVE. (Citiți în pag. 
a lll-a rezultatele obținute la însâmînfârile de primăvară în fard)

Păstrîndu-și toate 
el arată astăzi 

mult mai frumos, 
viață. Și așa s-a

menirea literaturii
Zaharia STAN CU

să creăm pentru fiecare toate po
sibilitățile de dezvoltare.

Eu cred profund în talentele și în 
virtuțile creatoare ale scriitorilor din 
această țară, cred profund în forțele 
lor, cred profund în marea lor dra
goste pentru popor, cred profund în 
marea lor dragoste pentru țară și 
pentru partidul nostru comunist.

Am constatat din munca îndelun
gată la Uniunea Scriitorilor că este 
foarte greu — dar nu numai 
greu, ci chiar cu neputință 
stînd la București și lucrînd 
diul Uniunii Scriitorilor chiar 
multe ore pe zi, să întindem o mînă 
de ajutor în toate părțile unde aju
torul nostru ar fi cerut. Partidul 
nostru a militat și militează pentru 
o cît mai profundă democratizare a 
vieții noastre pe toate planurile. în 
spiritul acestor înalte deziderate s-a 
adoptat și noul statut al Uniunii 
Scriitorilor, care prevede constitui
rea asociațiilor de scriitori.

Poporul nostru are nevoie, fără 
nici o îndoială, de literatura pe care 
noi o creăm, dar poporul nostru în 
anii aceștia — douăzeci și cinci — 
cîți au trecut de la eliberare

foarte
— ca, 
în se- 
foarte

pînă astăzi, șl mal ales ulti
mii dintre acești douăzeci și cinci 
sînt niște ani care au fost și con
tinuă să fie niște ani foarte fierbinți, 
niște ani foarte neliniștiți, niște ani 
în care poporul nostru a muncit mult, 
dar și niște ani în care fața acestei 
țări s-a schimbat cu desăvîrșire. Nu 
o dată, de-a lungul acestor ani, eu 
am auzit oameni din alte țări, cu 
care am avut posibilitatea să vor
besc fie la noi, fie la ei, întrebînd 
despre partidul nostru și atașamen
tul scriitorilor față de politica lui. 
Am răspuns pe dată, fără ezitare : 
«Noi, scriitorii din România, vedem 
în partidul nostru comunist imaginea 
întregului nostru popor.»

De ce am răspuns așa și nu altfel? 
Pentru că întregul nostru popor a- 
probă și susține politica internă și 
externă a partidului. Partidul nostru 
este unul singur : Partidul Comunist 
Român. Și dacă noi, scriitorii, scriem 
pentru partidul nostru comunist, noi 
scriem pentru poporul nostru. Căci 
dacă nu am scrie pentru partidul 
nostru și pentru poporul nostru, a- 
tunci pentru cine să scriem ? Pentru 
dușmanii poporului nostru 7 Noi nu

scriem decît pentru folosul poporului 
nostru ți pentru folosul partidu
lui nostru, pentru folosul acestui 
partid comunist care a făcut ca In 
acești ani să se realizeze lucruri ui
mitoare, care se văd de altfel pre
tutindeni în țară. Iată care este pro
fesiunea noastră de credință, de la 
care nu ne-am abătut si de la care 
nu ne vom abate.

în ceea ce privește realizările n- 
vem exemple cît se poate de aproape 
și de cunoscute. Una era orașul Bra
șov acum douăzeci _și cinci de ani, șl 
alta este astăzi, 
vechile farmece, 
mult mai bogat, 
mult mai plin de . . _ _
întîmplat și așa se întîmplă cu fie
care oraș al tării noastre, cu fiecare 
ținut și, de cele mai multe ori, și cu 
fiecare sat al nostru. în acest oraș, 
în inima căruia ne aflăm astăzi, par
tidul a făcut foarte multe : a dat 
viață industriei grele, industriei u- 
șoare, a activizat tot ce se poate ac
tiviza. Dar. dragi tovarăși scriitori 
și prieteni ai noștri ai scriitorilor 
care vă aflati aici, acest lucru nu 
este de ajuns. Arta și literatura tre-

Echipa 
feminină

de tenis

de masă

a României,

vicecampi
oană a lumii

CARMEN CRIȘAN

(amănunte în pag. a V-a, 
la rubrica de sport)

Sportul nostru a înregis
trat un frumos succes aseară 
la Munchen, în cadrul cam
pionatelor mondiale de te
nis de masă. Echipa femini
nă a României (alcătuită din 
Maria Alexandru, Carmen 
Cpișan și Eleonora Mihalca) 
a cîștigat medalia de argint.
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99 DE ANI DE LA NAȘTEREA LUI V. I. LENIN
Cuvîntarea tovarășului Ion Popescu-Puțuri SPIRITUL

LOCUINȚE

MODERNE 
LA BUZĂU

Aniversăm 99' de ani de la naște
rea lui Vladimir Ilici Lenin — gîn- 
ditor și conducător revoluționar al 
proletariatului, militant pentru eli
berarea maselor muncitoare de ex
ploatare și asuprire, pentru triumful 
cauzei socialismului. Astăzi, numele 
său — a subliniat vorbitorul — % 
trecut în istorie, drept o personalita
te de neobișnuită forță creatoare, 
care și-a consacrat întreaga viată 
activității pentru transformarea re
voluționară a societății, un înalt, 
exemplu de devotament și pasiune 
în slujba clasei muncitoare, condu
cător de o deosebită fermitate și, în 
același timp, cu deosebit tact și su
plețe, în lupta pentru împlinirea 
idealurilor comunismului.

Opera teoretică, ca și întreaga ac-' 
tivitate revoluționară desfășurată de 
Lenin reprezintă o ilustrare grăitoa
re a spiritului profund creator al 
marxismului. V. I. Lenin a dat o 
contribuție de o deosebită însemnă
tate la îmbogățirea tezaurului comu
nismului științific, a filozofiei și eco
nomiei politice marxiste, la dezvol
tarea creatoare a teoriei și practicii 
revoluționare a clasei muncitoare in
ternaționale. îmbinînd activitatea teo
retică cu lupta revoluționară, Lenin 
a elaborat cu o rară perspicacitate 
ideologică și politică principiile de 
bază ale partidului de tip nou, a 
fondat detașamentul de avangardă 
al proletariatului rus — partidul co
munist.

Puternic ancorat în realitățile epo
cii în care a trăit, Lenin a elaborat 
o nouă teorie a revoluției socialiste, 
subliniind posibilitatea victoriei aces
teia la început într-o singură țară, 
teorie care a îmbogățit gîndirea 
marxistă, a înaripat cugetul proleta
riatului rus, l-a însuflețit în lupta 
revoluționară pentru răsturnarea ța
rismului.

Rezultatul care a întruchipat sen
sul activității lui Lenin — de sem
nificație crucială în istoria omenirii
— este răsturnarea de la putere a 
claselor exploatatoare din Rusia, 
trecerea la zidirea societății socia
liste. Numele lui Lenin este indiso
lubil legat de începuturile eroice ale 
noii orînduiri, el elaborînd progra
mul construirii socialismului în Ru
sia sovietică.

Victoria Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie, construirea noii o- 
rînduiri în Uniunea Sovietică au 
constituit o puternică afirmare a 
clasei muncitoare, a maselor popu
lare în asigurarea progresului social. 
S-a confirmat practic învățătura 
marxist-leninistă privind rolul con
ducător al partidului comunist, stat 
major al revoluției și construcției 
socialiste. încercatul Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice a elaborat 
strategia si tactica luptei revoluțio
nare a maselor populare din Rusia 
în împrejurările istorice specifice, a 
organizat proletariatul, masele mun
citoare și le-a condus cu succes în 
marile bătălii de clasă, în revolu
ția și construcția socialistă. . .

Organizate și conduse de par
tidul comunist fondat de Lenin, 
popoarele Uniunii Sovietice au con
struit cu succes noua orînduire 
transformînd din temelii înfățișarea 
tării.

întregul nostru popor — a subli
niat în continuare vorbitorul — se 
bucură sincer de marile realizări ale 
Uniunii Sovietice și urmărește cu 
caldă simpatie vasta activitate crea
toare desfășurată de. poporul sovie
tic, sub conducerea P.C.U.S., pentru 
construirea societății comuniste, vă
zând în ele un aport de mare însem
nătate la creșterea forței sistemului 
mondial socialist si a influentei in
ternaționale a socialismului, la asi
gurarea cauzei păcii și progresului 
omenirii.

Aniversînd pe Vladimir Ilici Lenin
— a continuat vorbitorul — ne amin
tim cu acest prilej că mișcarea mun
citorească din România, în răstimpul 
existentei sale de mai mult de un 
veac, s-a afirmat într-o continuă 
progresie în însăși istoria poporului 
român, clarificîndu-și orientarea în 
spiritul socialismului științific, al 
realităților economice și politice din 
tară. Muncitorimea română a stabi
lit legături neîntrerupte cu mișcarea 
revoluționară din alte țări, între care 
și cu revoluționarii din Rusia. Este 
demn de relevat faptul că presa so
cialistă română a remarcat în coloa
nele sale activitatea teoretică și prac
tica revoluționară desfășurate de 
Lenin, a publicat lucrări ale lui V. I. 
Lenin ilustrînd poziția partidului cla
sei muncitoare din România, care se 
arăta apropiat principiilor înnoitoare 
aduse de leninism în mișcarea mun
citorească internațională.

V. I. Lenin — care a cunoscut pe 
unii conducători ai mișcării socia
liste, pe C. Dobrogeanu-Gherea, I. C. 
Frimu, M. Gh. Bujor și pe alții — 
nutrea încredere și respect pentru 
partidul clasei muncitoare din Ro
mânia, pentru capacitatea de luptă 
a proletariatului român, pentru 
spiritul său internaționalist. Mili- 
tanți ai proletariatului român 
relevau interesul și simpatia cu 
care Vladimir Ilici urmărea dez
voltarea mișcării muncitorești din 
tara noastră.în procesul luptei revoluționare, 
mișcarea muncitorească din Româ
nia a crescut, s-a întărit si s-a ma
turizat Pe temeiul însușirii ideolo
giei marxism-leninismului. La sfîrși- 
tul primului război mondial, în 
focul asprelor lupte revoluționare 
care au cuprins întreaga tară si la 
care participau largi forțe sociale, 
s-a adîncit procesul de clarificare 
ideologică în rîndul mișcării mun
citorești, partidul socialist s-a trans
format în partid comunist. Crea
rea Partidului Comunist Român a 
constituit o victorie istorică a ideo
logiei marxist-leniniste, un eveni
ment de însemnătate crucială în 
dezvoltarea mișcării revoluționare 
a clasei muncitoare.

Aplicînd principiile fundamentale 
ale marxism-leninismului la condi
țiile din tara noastră. Partidul Co
munist Român a condus masele în 
aspre «lupte de clasă împotriva o- 
rînduirii burghezo-moșierești, a a- 
sigurat victoria revoluției și cons
trucției socialiste în România.

în contextul uriașelor prefaceri 
ce definesc actuala eră a _ istoriei 
sale, poporul român are măsura e- 
videntă a ceea ce semnifică forța 
transformatoare a marxism-leninis
mului, a politicii Partidului Comu
nist Român : înfățișarea nouă a 
țării aflate în nestăvilit urcuș pe 
scara civilizației socialiste. înnoirea 
din temelii a întregii sale vieți.

Factorul hotărîtor al victoriilor 
Istorice repurtate de oamenii mun
cii din tara noastră îl constituie 
conducerea de către Partidul Co
munist Român. Programul însufle- 
țitor trasat de Congresul al IX-lea 

al P.C.R. — program In activă în
deplinire — stă mărturie elocventă 
politicii realiste a Partidului Comu
nist Român.

Vorbitorul a înfățișat apoi un ta
blou de ansamblu al prefacerilor 
din tara noastră, al dezvoltării 
multilaterale a societății. înfăptuită 
sub conducerea încercată a Parti
dului Comunist Român.

Relevînd unitatea întregului popor 
în jurul Partidului Comunist Român, 
participarea tot mai intensă și mai 
largă a tuturor oamenilor muncii 
fără deosebire de naționalitate la 
elaborarea și traducerea în viață a 
politicii statului nostru, vorbitorul a 
spus : Victoriile istorice înregistrate 
de poporul nostru în edificarea so
cialismului, în făurirea unei orîn
duiri profund democratice, cu adevă
rat umane și echitabile, a unei vieți 
spirituale tot mai bogate, a clima
tului necesar înfloririi multilaterale 
a personalității, stau mărturie că 
Partidul Comunist Român își înde
plinește cu succes misiunea de rvan- 
gardă revoluționară, că între partid 
și popor există o trainică unitate.

în continuare, vorbitorul a arătat 
că cinstirea memoriei marelui Lenin 
subliniază că transformările adine 
înnoitoare din epoca noastră confir
mă în chip strălucit cît de revoluțio
nară este forța ideilor marxism-le
ninismului, uriașa lor înrîurire asu
pra destinelor societății. Ideologia 
revoluționară a clasei muncitoare 
s-a materializat în formarea sistemu
lui socialist mondial, alcătuit din 14 
state, care cuprind peste un sfert din 
teritoriul și mai mult de o treime din 
populația globului pămîntesc. Mer- 
gînd fiecare spre noua societate pe 
un drum determinat concret-istoric. 
călăuzindu-se după principiile fun
damentale ale marxism-leninismului. 
popoarele țărilor socialiste au obți
nut succese remarcabile în viața eco
nomică, socială și culturală, în ridi
carea nivelului de trai. Prin ansam
blul operei constructive pe care o 
realizează, statele socialiste exercită 
o profundă înrîurire asupra evoluției 
istorice a lumii contemporane.

Istoria nu a cunoscut nicicînd forțe 
sociale de o asemenea amploare cum 
sînt cele angajate în zilele noastre în 
torentul prefacerilor revoluționare, 
în lupta împotriva imperialismului, 
pentru pace, independentă națională, 
democrație și socialism.

Călăuzită de ideologia marxîst-le- 
ninistă, mișcarea comunistă interna
țională se manifestă ca o activă for
ță politică a contemporaneității. Ma
turizate în procesul luptei revoluțio
nare, partidele comuniste și muncito
rești își sporesc prestigiul și înrîuri- 
rea în mase, își afirmă capacitatea 
de a elabora, de sine stătător, linia 
politică, strategia și tactica în func
ție de condițiile specifice în care ac
tivează.

Vorbitorul a relevat în continuare 
că în lume acționează încă forțe 
reacționare, imperialiste, . revanșiste 
care, pot primejdui .pacea, și securita
tea popoarelor. Cercurile imperialiste 
agresive recurg la politica de forță, 
la războaie de agresiune și amestec 
brutal în viața popoarelor, încu
rajează reacțiunea din diferite țări. 
Aceasta nu înseamnă că imperialis
mul ar fi devenit mai puternic, ci că 
pozițiile sale se simt tot mai ame
nințate de valul crescînd al mișcă
rilor revoluționare și democratice. 
Strîns unite, forțele antiimperialiste 
sint în stare să înfrîngă cercurile 
reacționare, să asigure pacea și secu
ritatea în lume, progresul social al 
omenirii.

Situînd în centrul politicii sale in
ternaționale prietenia și alianța cu 
țările socialiste, exprimîndu-și con
vingerea că sistemul socialist își poa
te manifesta deplin superioritatea și 
influența prin contribuția fiecărei 
țări socialiste. Partidul Comunist Ro
mân și guvernul țării noastre dez
voltă relații de colaborare cu toate 
statele socialiste. Țara noastră dez
voltă activ și multilateral relații de 
prietenie și alianță cu țările mem
bre ale Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc, cu toate statele so
cialiste din Europa, Asia și America 
Latină, își îndeplinește cu loialitate 
angajamentele luate ca participantă 
la Tratatul de la Varșovia, militează 
pentru unitatea țărilor sistemului 
mondial socialist, țări suverane, in
dependente și egale în drepturi, uni
te prin comunitatea orînduirii socia
le, a ideologiei marxist-leniniste, a 
telurilor socialismului și păcii.

Pe această bază se dezvoltă fruc
tuos relațiile dintre Republica So
cialistă România și Uniunea Sovie
tică, dintre Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist al Uniunii So
vietice. Partidul și guvernul tării 
noastre, întregul popor român dau o 
înaltă prețuire prieteniei tradiționale 
și alianței frățești româno-sovietice. 
Intre țările noastre se dezvoltă o 
colaborare fructuoasă, multilaterală, 
pe tărîm politic, economic, științific, 
tehnic și cultural, și considerăm că 
există toate posibilitățile pentru ca, 
pe baza dezvoltării multilaterale a 
celor două țări, să se intensifice coo
perarea româno-sovietică, în intere
sul popoarelor noastre, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii.

Așa cum a subliniat de atîtea ori, 
Partidul Comunist Român și guver
nul țării noastre vor milita neobosit 
pentru adîncirea și perfecționarea, 
relațiilor dintre țările socialiste pe 
temelia trainică a principiilor res
pectării independenței și suverani
tății naționale, neamestecului în tre
burile interne, deplinei egalități și 
întrajutorării reciproce, internațio
nalismului socialist, considerînd că 
sistemul socialist își poate afirma 
din plin forța, realizînd colaborarea 
și unitatea țărilor componente pe 
baza acestor principii. Concepute în 
spiritul marxism-leninismului, rela
țiile dintre țările socialiste pot oferi 
un exemplu de echitate în comuni
tatea internațională a popoarelor, 
nemaiîntîlnit în întreaga istorie a re
lațiilor internaționale, de îmbinare a 
sarcinilor naționale cu cele inter
naționale.

Subliniind că istoria contemporană 
demonstrează pregnant că națiunea, 
departe de a fi qn fenomen perimat, 
are de îndeplinit și va îndeplini încă 
o perioadă îndelungată un imens 
rol progresist, vorbitorul a spus : Ni
meni n-a insistat mai mult decît 
Lenin asupra faptului că de socia
lism este legată renașterea națională 
a popoarelor, dezvoltarea națiunilor, 
manifestarea plenară a talentelor și 
capacităților lor creatoare, a aspira
ției lor constante, nedezmințite de-a 
lungul istoriei omenirii, spre liber
tate.

în continuare, vorbitorul s-a refe
rit la .dezvoltarea relațiilor externe 
ale României cu celelalte state ale 
lumii, fără deosebire de orînduire 
socială, care vede în statornicirea u

nor raporturi interstatale normale 
și rodnice calea destinderii climatu
lui internațional, a apărării păcii, a 
înlesnirii progresului popoarelor.

Țară europeană, România socia
listă este vital interesată în realiza
rea acelor relații de colaborare, în
credere și prietenie între toate sta
tele continentului nostru, indispensa
bile păcii și securității, excluderii sub 
orice formă a folosirii forței în rapor
turile interstatale în spiritul De
clarației de la București din iulie 
1966. al Apelului adoptat de Consfă
tuirea care a avut loc în martie a.c. 
la Budapesta — manifestare a uni
tății țărilor socialiste participante la 
Tratatul de la Varșovia, — România 
desfășoară o largă activitate pentru 
crearea unui climat de pace și secu
ritate în Europa. Hotărîrea Consiliu
lui de Stat și a Consiliului de Mi
niștri ale Republicii Socialiste Ro
mânia cu privire la aprobarea Ape
lului statelor participante la Trata
tul de la Varșovia către toate statele 
europene întrunește în modul cel 
mai legitim adeziunea deplină a po
porului nostru, care este hotărît 
să-și aducă întreaga contribuție la 
pregătirea condițiilor pentru o con
ferință europeană consacrată secu
rității pe continent.

Arătînd că ideea unității mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale preocupă în mod deosebit par
tidele frățești, forțele progresiste ale 
contemporaneității, vorbitorul a spus : 
în realizarea acestui deziderat isto
ric al mișcării comuniste și munci
torești, experiența demonstrează că 
trebuie să se pornească de la realită
țile epocii noastre, de Ia diversitatea 
de condiții în care activează parti
dele marxist-leniniste — diversitate 
ce crește în perspectiva istorică —, 
de Ia respectarea dreptului suveran 
al fiecărui partid de a-și elabora 
linia politică, pornind de la realită
țile concrete, de la principiile gene
rale ale revoluției și construcției so
cialiste.

Viața a dovedit că forța fiecărui 
partid comunist, influența lui asupra 
vieții politice și sociale rezidă în le
găturile strînse cu clasa muncitoare, 
cu poporul din rîndurile căruia s-a 
născut, în capacitatea lui de a stu
dia și cunoaște problemele pe care 
le ridică lupta revoluționară în pro
pria țară, de a da soluțiile cele mai 
juste, corespunzătoare cerințelor dez
voltării progresiste a societății. în 
țările socialiste, partidele comuniste 
și muncitorești au o uriașă respon
sabilitate — care constituie în ace
lași timp sarcina lor fundamentală 
—, de a asigura triumful deplin al 
noii orînduiri, înfăptuind idealurile 
socialismului și comunismului, crea
rea unei înalte civilizații materiale 
și spirituale, de care să beneficieze 
întregul popor.

Fiecare partid comunist, mobili- 
zînd și conducînd masele muncitoa
re din propria țară în lupta pentru 
înfăptuirea progresului social, a idea
lului socialist, îndeplinește în același 

•timp o indisolubilă sărcină naționa-. 
lă și intărnaționalistă. „între sarcini
le naționale și cele internațio
nale, — sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu — noi vedem o strînsă 
unitate dialectică, două laturi ale 
activității de construcție a socialis
mului, care se condiționează reciproc 
și care trebuie îmbinate armonios, 
aplicînd în viată învățătura atotbi
ruitoare a marxism-leninismului". _

Vorbitorul a subliniat apoi că, 
în mod necesar, elaborarea politicii 
interne și internaționale, stabilirea 
strategiei și tacticii, a metodelor de 
activitate constituie dreptul inalie
nabil si imprescriptibil al fiecărui 
partid comunist, care cunoaște cel 
mai bine condițiile concrete ale tă
rii respective si poartă răspunderea

Aniversarea a 99 de ani de la 
nașterea lui Vladimir Ilici Lenin 
a fost marcată printr-o adunare 
festivă, care a avui loc luni după- 
amiază la Casa prieteniei româno- 
sovietice din Capitală, sub auspi
ciile Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R.

Fundalul scenei era dominat de 
chipul lui Lenin, alături de da
tele comemorative 1870—1969.'

în prezidiul adunării au luat 
loc tovarășii Gheorghe Stoica, 
membru al Comitetului Executiv 
al C.C. al P.C.R., Ion Popescu- 
Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., 
directorul Institutului de studii is
torice si social-politice de Pe lin
gă C.C. al P.C.R., Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului General 
A.R.L.U.S., Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor 

In timpul adunării festive Foto : ăl. Andreescu

în fata clasei muncitoare, a po
porului său, pentru politica Pe care 
o promovează. Modul în care fie
care partid își stabilește linia po
litică nu poate și nu trebuie în 
nici un caz să constituie obiect de 
dispută, de neînțelegere și etiche
tări. Cît privește deosebirile de pă
reri ivite în probleme de interes 
comun, viata a demonstrat că sin
gura cale pântru a întări unitatea 
și solidaritatea internationalistă a 
partidelor comuniste este discutarea 
lor principială, de la partid la 
partid, de la conducere la condu
cere, în spirit constructiv, de res
pect, egalitate si înțelegere 'recipro
că, de grijă pentru unitatea mișcă
rii comuniste.

Interesele unității cer ca discu
țiile principiale asupra problemelor 
de interes comun să nu fie înlo
cuite în nici un caz prin etichetări, 
pronunțarea ■ de sentințe si ex
comunicări, prin repercusiuni pe 
planul relațiilor interstatale dintre 
țările socialiste sau presiuni de ori
ce natură, metode care și-au do
vedit cu prisosință efectele nocive.

Premisa fundamentală a unității 
si solidarității internaționaliste a 
mișcării comuniste si muncitorești 
o constituie stricta respectare a to
talității normelor și principiilor de 
bază ale relațiilor dintre partide, 
întemeierea consecventă a acestor 
relații pe respectarea independen
tei fiecărui partid, egalității în drep
turi. neamestecului în treburile in
terne. Transformarea acestor princi
pii într-o realitate efectivă reprezintă 
o condiție sine-qua-non a refacerii 
și întăririi, unității mișcării comu
niste mondiale, o cerință esențială a 
internaționalismului proletar, care 
presupune solidaritatea și colaborarea 
tovărășească liber consimțită, între 
egali, în spirit de stimă și încredere 
reciprocă.

Plămădită pe baza celor mal avan
sate cuceriri ale științei și practicii 
sociale, a întregului tezaur al cultu
rii mondiale, teoria marxist-leninis
tă se dezvoltă și. se îmbogățește ne
contenit prin contribuția creatoare 
a fiecărui partid comunist, iși trage 
seva și vigoarea din generalizarea 
experienței revoluționare a fiecărui 
popor, a cuceririlor dobîndite în în
tregul front al cunoașterii umane. 
Nimeni nu poate fi socotit drept de
pozitar al gîndirii marxist-leniniste. 
nu deține monopolul acesteia.

Partidul Comunist Român, credin
cios tradițiilor sale internaționaliste, 
militează activ pentru unitatea forțe
lor antiimperialiste a mișcării comu
niste și muncitorești internaționale, 
a sistemului socialist. Acestui scop 
îi slujesc convorbirile, schimburile 
de delegații, contactele și întîlnirile 
bilaterale cu conducători și repre
zentanți ai altor partide frățești, 
cunoașterea realităților și activității 
altor partide și țări, participarea la 
consfătuiri internaționale, la schim
buri de experiență cu alte partide 
.comuniste și muncitorești. '

în încheierea expunerii, tov. Ion 
Popescu-Puțuri a spus :

Acum, la a 99-a aniversare a lui 
Vladimir Ilici Lenin, cel mai înalt 
omagiu pe care îl pot aduce comu
niștii este de a lupta neobosit pentru 
întărirea unității țărilor socialiste, a 
mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, a întregului front an- 
tiimperialist. în acest spirit va acțio
na și în viitor partidul nostru, dez- 
voltînd legăturile sale multilaterale 
cu partidele comuniste și muncito
rești, cu toate forțele progresiste ale 
contemporaneității, însuflețit de în
credere nestrămutată ■ în triumful 
forțelor mondiale ale păcii, demo
crației si socialismului.

din România, Dan Martian, secre
tar al Comitetului municipal Bucu
rești al P.C.R., Vasile Nicolcioiu, 
secretar al C.C. al U.T.C.. Virgi
nia Bolocan. muncitoare la Uzi
nele textile „7 Noiembrie". Todi- 
riță Panait, muncitor la Uzinele 
„Semănătoarea", precum și I. S. 
Ilin. ministru consilier la Amba
sada Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

In sală se aflau reprezentanți ai 
unor instituții centrale si organi
zații obștești, activiști de partid și 
ai organizațiilor de masă, oameni 
de știință, artă si cultură, nu
meroși muncitori din întreprinde
rile bucurestene. Erau, de aseme
nea. prezenți membri ai Ambasa
dei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

Figura lui V. I. Lenin a fost 
evocată de tovarășul Ion Popescu-

CREATOR
AL IDEILOR
LENINISTE
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list, atrage masele cele mal largi la 
dezbaterea problemelor fundamen
tale ale politicii interhe și externe, 
la elaborarea principalelor hotărîrî 
și acte de stat, întărește legalitatea 
socialistă, promovează ferm normeie 
eticii și echității socialiste. Efectul 
ansamblului de măsuri elaborate în 
ultimii ani de partid se traduce în 
suflul proaspăt, novator imprimat 
tuturor sectoarelor de activitate, in 
afirmarea tot mai largă a inițiativei 
și spiritului de răspundere al mase
lor largi — ceea ce permite înainta
rea mai rapidă a tării pe calea so
cialismului.

La Vremea sa, Lenin releva în
semnătatea exemplului oferit de 
realizările în construcția socialistă 
pentru sporirea influentei ideilor so
cialismului în lume. în zilele noas
tre, puterea acestui exemplu a 
crescut direct proporțional cu 
transformarea socialismului într-un 
sistem mondial — vastă scenă in
ternațională Pe care ideile socia
liste sînt chemate să-si demonstre
ze în practică' superioritatea înain
tea întregii omeniri. De aceea, felul 
în care fiecare tară socialistă re
zolvă problemele construirii noii o- 
rînduiri, eforturile depuse pentru a 
asigura avîntul economiei și cultu
rii, ridicarea nivelului de trai, dez
voltarea democrației, au o însem
nătate deosebită nu numai pentru 
tara respectivă, dar și pentru cauza 
■generală a socialismului, reprezintă 
contribuția concretă a fiecărui . po
por la întărirea materială șl creș
terea forței de atracție a acestuia.

O cerință fundamentală pentru ea 
sistemul mondial socialist să exercite 
o influență tot mai mare în viața 
internațională este unitatea țărilor 
socialiste. Chezășia acestei unități, o 
constituie promovarea între ele a 
unor relații întemeiate pe principiile 
marxism-leninismului, ale interna
ționalismului socialist: independen
ta și suveranitatea națională, ega
litatea în drepturi, neamestecul în 
treburile interne. întrajutorarea 
tovărășească. în aceste... Princi- fr

:. pii.. îsi. ■.găsesc^ materializarea ./idei 
carbrâ; încă la timpul său, Leriin le-q 
acordat o mare importantă. Este ast
fel cunoscută perseverența cu care 
el a militat pentru respectarea ideii 
de suveranitate și a dreptului de 
autodeterminare al popoarelor’, pen
tru respectul intereselor lor națio
nale, pentru statornicirea între state 
a unor relații bazate pe egalitate în 
drepturi. „Recunoașterea egalității în 
drepturi a națiunilor... — scria Lenin 
— le este scumpă marxiștilor nu nu
mai pentru că ei sînt cei mai con
secvenți democrați. Interesele solida
rității proletare, ale unității tovără
șești în lupta de clasă pe care o duc 
muncitorii, cer să se asigure o de
plină egalitate în drepturi a națiu
nilor, pentru a înlătura chiar și cea

mai mică neîncredere, înstrăinare, 
suspiciune și vrajbă între națiuni". 
Experiența istorică a confirmat și 
confirmă din plin imensa însemnă
tate a acestor principii, ca unica 
bază a unor relații de strînsă prie
tenie, a unei unități reale, trainice, 
a țărilor socialiste. Totodată. în 
condițiile în care marea majoritate a 
popoarelor lumii a cunoscut, iar li
nele popoare mai cunosc încă și 
astăzi dominația imperialistă, înă
bușirea aspirațiilor lor naționale — 
dezvoltarea între țările socialiste a 
unor raporturi de tip nou, consec
vent corespunzătoare principiilor 
marxism-leninismului si internațio
nalismului proletar, afirmă o dată 
mai mult superioritatea socialismu
lui, contribuie la creșterea puterii 
lui de atracție.

In lumea de azi, se manifestă tot 
mai puternic, ca factor hotărîtor al 
dezvoltării sociale, clasa muncitoare 
internațională, în frunte cu partidele 
comuniste și muncitorești. Nașterea 
și dezvoltarea celor peste 90 de par
tide comuniste care există azi în 
lume este indisolubil legată de vic
toria principiilor leninismului în miș
carea muncitorească. Partidele co
muniste găsesc un nesecat izvor de 
învățăminte în ideile leniniste cu 
privire la căile asigurării rolului lor 
conducător în lupta revoluționară. 
Lenin sublinia că esențial pentru 
succesul activității oricărui partid 
comunist este capacitatea sa de a se 
lega strîns de mase, de poporul din 
rîndurile căruia s-a născut, de a ex
prima în politica sa interesele vi
tale ale acestora, interese care con
cordă cu cauza si aspirațiile ge
nerale ale celor ce muncesc de pre
tutindeni. în cele mai importante 
lucrări din ultimii ani ai vieții sale, 
Lenin a adresat stăruitoare îndem
nuri partidelor comuniste de a nu 
se situa Pe poziții sectare, de a 
găsi formele cele mai potrivite pen
tru a se apropia de cele mai largi 
pături Si categorii interesate în 
lupta socială, în dezvoltarea pro
gresistă a societății. Aceste îndem
nuri sînt deosebit de actuale în con
dițiile de azi, cînd în țările capita
liste,^" alături * *de  clasa munci" 
toare,• sei ridică,; In apărarea ințerese- 
lor lor mase ale țărănimii, păturile 
mijlocii, intelectualitatea, tineretul, 
studențimea. Lupta antiimperialistă 
pentru independență, democrație, 
pace și securitate Internațională 
oferă terenul închegării u,nei vaste 
unități de acțiune cu cele mai largi 
și mai diverse pături și categorii so
ciale. formațiuni si grupări politice, 
curente și mișcări sociale.

Puțuri. Cuvintarea a fost subli
niată, în repetate rînduri, cu vii 
aplauze.

în încheierea adunării a fost 
prezentat filmul „Caietul albas
tru", producție a studiourilor ci
nematografice din Uniunea. Sovie
tică.

*

■ Cu același prilej, în holul Ca
sei prieteniei româno-sovietice, a 
fost organizată o expoziție de fo
tografii oglindind aspecte din via
ta si activitatea lui Vladimir Ilici 
Lenin.

it

în aceeași zi, cu ocazia ani
versării nașterii lui Lenin au a- 
vut loc conferințe în numeroase 
localități din întreaga tară.

(Agerpres)

Neobosit a subliniat Lenin Impor
tanța unității internaționaliste a co
muniștilor din lumea întreagă, ca o 
condiție hotărîtoare a victoriei asu
pra imperialismului, pentru triumful 
socialismului în lumea întreagă. Ex
periența istorică a demonstrat că în- 
tr-adevăr unitatea partidelor comu
niste este o cauză hotărîtoare pentru 
progresul și pacea întregii omeniri, 
că orice slăbire a acesteia nu poate 
sluji decît intereselor reactiunii și 
imperialismului. In ce privește for
mele de realizare a unității, firește 
că ele pot fi viabile numai dacă por
nesc de la realitatea obiectivă a di
versității de condiții în care acțio
nează partidele comuniste — pre
misa fundamentală a unității fiind 
stricta respectare a dreptului fie
cărui partid de a-și stabili în mod 
autonom, de sine stătător, linia sa 
politică,

Lenin a atribuit o mare însemnă
tate schimbului de păreri, a purtat 
largi discuții cu tovarășii săi de 
luptă, cu activiști ai mișcării mun
citorești din diferite țări, manifes
tând întotdeauna atenție si recepti
vitate fată, de părerile altora, păs- 
trînd chiar si în toiul celor mai vii 
polemici o atitudine principială, co
rectă fată de cei ale căror păreri 
se deosebeau de ale lui. Promovarea 
unui asemenea spirit are o mare 
însemnătate în mișcarea comunistă 
și muncitorească, avînd în ve
dere că unica modalitate rațională de 
soluționare a deosebirilor de vederi 
sînt discuțiile sincere, tovărășești 
purtate de la conducere la condu
cere — și bazate pe încredere, stimă 
și respect reciproc.

Lenin a întrevăzut giganticul po
tențial revoluționar ce sălășluia în 
mișcarea de eliberare națională a 
popoarelor. De aci și atenția deose
bită pe care a acordat-o acestei miș
cări, stăruința cu care a militat ca 
partidele comuniste să-i acorde spri
jinul lor,. să dezvolte legăturile de 
alianță cu ea în lupta antiimperia
listă. Prevederile lui s-au confirmat 
pe deplin în zilele noastre, cînd, sub 
loviturile luptei de eliberare, vastul 
edificiu al colonialismului s-a năruit 
aproape. în întregime, pe ruinele lui 
apărînd zeci de state noi Cu atât 
mai mult se impune în condițiile ac
tuale ca partidele comuniste din lu
mea întreagă să sprijine prin toate 
mijloacele mișcările de eliberare na
țională, tinerele state independente, 
să lupte în strînsă unitate cu ele 
împotriva imperialismului. pentru 
triumful idealurilor de independen
tă, pace și progres.

Prin lupta lor fermă, unită, țările 
socialiste, partidele comuniste și 
muncitorești, mișcarea de eliberare 
națională, mișcarea antiimperialistă, 
cercurile largi ale opiniei publice 
internaționale, toate popoarele dor
nice de pace au posibilitatea reală 
de a se opune și a da riposta ne
cesară acțiunilor cercurilor impe
rialiste, de a imprima evenimente
lor internaționale un curs către des
tindere, către satisfacerea năzuințe
lor fundamentale de pace, secu
ritate si progres ale popoarelor.

Cinstind memoria lui Lenin, po
porul român nu-si precupețește e- 
forturile pentru a înfăptui politica 
partidului său marxist-leninist, pen
tru a obține noi succese în con
strucția socialistă, a-și aduce întrea
ga contribuție la lupta pentru vic
toria cauzei socialismului și păcii 
In întreaga lume.

în noile cartiere ale Buzău
lui a început construcția pri
melor blocuri cu grad dife
rențiat de confort. Potrivit pre
vederilor, In cursul acestui an 
vor ii date în folosință aproa
pe 1 300 de apartamente, adi
că de două ori mai multe de
cît In 1968. în primii trei ani 
ai cincinalului, în Buzău s-au 
construit tot atîtea aparta
mente cîte s-au ridicat in de
curs de jumătate de secol 
înainte de eliberarea țării.

Excursii

pentru tineret

Prin intermediul Biroului 
de turism pentru tineret, ele
vii, studenții și tinerii lucră
tori în diverse domenii de ac
tivitate vor putea vizita anul 
acesta diferite localități din 
țară șt din străinătate. Vor fi 
organizate excursii pentru vi
zitarea mînăstirilor și caselor 
memoriale din nordul Moldo
vei și Bucovina, străvechilor a- 
șezărt daco-romane din Tran
silvania și Oltenia, a munților 
Ceahlău, Piatra Mare, Ciucaș, 
Făgăraș, Bucegi, Rarău. De 
asemenea, în cadrul relațiilor 
de colaborare internațională 
cu diferite organizații de tine
ret și studențești, tineri din 
patria noastră vor face în vară 
excursii în Uniunea Sovietică, 
Cehoslovacia, R. D. Germană, 
Polonia, Iugoslavia, Bulgaria, 
Franța, R. F. a Germaniei, 
Austria, Marea Britanie, Elve
ția. La rîndul lor,, tineri de 
peste hotare vor vizita locali
tăți turistice și climaterice, 
orașe și vechi centre culturale 
românești.

(Agerpres)

IM MODERN 
HOIEl TURISTIC

IA TURNU SEVERIN
TURNU SEVERIN (cores

pondentul „Scînteii"). Zilele 
acestea, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din cadrul între
prinderii 6 Construcții au ter
minat clădirea unui modern 
hotel turistic la Turnu Severin. 
Așezat pe malul Dunării, ho
telul — cu 6 nivele — are o 
perspectivă minunată atît de-a 
lungul Dunării, pînă sus la 
barajul hidrocentralei de la 
Porțile de Fier, cît și spre co
linele plantate cu livezi de 
pomi și vii din împrejurimile 
orașului. El poate găzdui 288 
de persoane și dispune de a- 
partamente, garsoniere și ca
mere cu două paturi. Acestea 
sînt dotate cu mobilier mo
dern, cu telefon. La parterul 
hotelului funcționează un res
taurant ,o cofetărie, un bar de 
zi, un salon de frizerie și coa
fură. Restaurantul și barul au 
terase și o grădină de vară cu 
piscină. în holul hotelului vor 
fi amenajate tonete cu produ
se de artizanat, ziare, reviste.

Extinderea
telefoniei 
în județul 
Harghita

în orașul Miercurea Cîuc a 
început construcția unui palat 
al telefoanelor. El va găzdui o 
centrală telefonică automată ur
bană cu 1 000 de linii, o centrală 
telegrafică automată cu 20 de 
linii, precum și alte echipamen
te necesare unui trafic telefonic 
și telegrafic modern. La parter 
vor funcționa diferite servicii 
pentru public.

Lucrări de modernizare și ex
tindere a comunicațiilor telefo
nice și telegrafice se execută și 
în alte localități din județ. Sînt 
în curs de montaj noi sisteme 
cu cîte 12 linii între Miercurea 
Ciuc și Brașov, Miercurea Ciuc— 
București, precum și circuite ce 
vor lega județul Harghita de di
ferite centre industriale din țară. 
Se extind, de asemenea, rețelele 
telefonice rurale, precum și 
cele din stațiunile balneare Tuș- 
nad, Borsec și Lacul Roșu.

(Agerpres)
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Concediile neplanificate
ale otilajdor diminuează

productivitatea muncii
Am examinat, în cîteva întreprin

deri din industria linii și mătăsii, 
modul în care colectivele de mun
citori, tehnicieni șl ingineri se ocupă 
de folosirea mal bună a capacități
lor de producție șl a forței de mun
că, a timpului de lucru, de atrage
rea în .circuitul productiv a rezerve
lor existente în domeniul creșterii 
productivității muncii. Nu întîmplă- 
tor am făcut această analiză. Atît 
în întreprinderile din industria linii 
și mătăsii, cît și din alte sectoare 
ale industriei ușoare, problema spo
ririi continue a productivității mun
cii constituie un imperativ economic 
de mare actualitate, întrucît de a- 
ceasta depinde realizarea unui spor 
însemnat de producție cu aceleași 
capacități și cu un număr bine di
mensionat de salariați.

Ce evoluție a cunoscut acest indi
cator calitativ al activității econo
mice în primul trimestru din acest 
an 7 Cifrele arată că, dacă în luna 
ianuarie, în majoritatea întreprinde
rilor din industria lînii și mătăsii, 
creșterile productivității muncii față 
de plan erau sub un procent, 
în februarie și în martie, la 
multe din ele sporurile de pro
ductivitate. au depășit 4 procen
te (de pildă, Țesătoria de relon 
,,Panduri“-București), plusurile la 
producția globală sau marfă fiind 
obținute tocmai pe baza unor ase
menea sporuri. E drept, in cîteva 
unități, printre care „Independența" 
din Craiova, datorită unor lacune 
de organizare a producției și nor
mării empirice . a muncii, nivelul 
productivității muncii s-a 
luna februarie, cu cîteva 
sub cifra planificată. Atît 
unitate, cît și în cele care 
lizat planul la producția 
marfă, există încă mari rezerve ne
valorificate de creștere a producti
vității muncii, un potențial tehnic 
și uman insuficient utilizat.

Cît de mari sînt aceste posibili
tăți interne se vede din analiza în
treprinsă la uzinele textile „6 Mar
tie" din Sighișoara și la țesătoria de 
mătase „Borangicul" din București. 
Mai întîi, o precizare: specificul 
procesului tehnologic din industria 
lînii și mătăsii conferă un rol im
portant mașinilor și utilajelor în me
canismul producției. Muncitorul, 
tehnicianul sau maistrul suprave
ghează doar funcționarea mijloace
lor tehnice și intervin atunci cînd se 
ivesc perturbări în bunul lor mers. 
O contribuție decisivă la creșterea 
randamentului orar al muncii o are, 
deci, sporirea indicilor intensivi de 
utilizare a parcului tehnic, creșterea 
producției obținute la o mașină sau 
utilaj în unitatea de timp.

Asemenea considerații au fost ac
ceptate și de conducerile celor două 
întreprinderi. Dar numai pe planul 
ideilor, nu și în fapte, cu toate că în 
practică, în ambele unități, indicii de 
folosire intensivă a mijloacelor teh
nice se află în multe cazuri sub pre
vederile planului. La filatura de lînă 
a uzinelor din Sighișoara, la carde 
s-au produs în primul trimestru 
1378 kilonumere pe 1 000 curelușe- 
oră, adică sub nivelul stabilit, iar la 
ringuri s-au realizat doar 99 procente 
din totalul kilonumerelor planificate 
a se obține la 1 000 fuse-oră. La „Bo
rangicul" din Capitală, în sectorul 
de tesătorie. în februarie, de pildă, 
s-au realizat doar 6 175 bătăi război 
oră. fată de 6 350 cît era planificat. 
Rezultatele menționate atestă slaba 
preocupare a conducerilor celor două 
întreprinderi de a îmbunătăți gra
dul de utilizare orară a mașinilor. 
Iar consecințele se regăsesc, implicit, 
în nivelul productivității muncii. 
Sarcina de creștere a productivității 
muncii, pe ansamblul uzinei din Si
ghișoara, s-a depășit în primul tri
mestru eu 1,3 procente. Nu trebuie 
însă uitat că în ambele întreprinderi, 
tot în trimestrul I, exista un conside
rabil decalaj, de circa 10 la sută, în
tre nivelul salariului mediu și ritmul 
de sporire a productivității muncii; 
decalajul se poate recupera numai 
prin folosirea completă, cît mai pro
ductivă a mașinilor și utilajelor.

Poate că întreprinderile respec
tive stau mai bine în domeniul uti
lizării extensive, în timp, a mijloa
celor tehnice. Din păcate, nici aceas
tă presupunere nu s-a adeverit, nu 
s-a confirmat în practică. In primul 
trimestru, la uzinele din Sighișoara, 
cardele au funcționat o perioadă care 
reprezintă doar 84,99 la sută din tim
pul planificat, ringurile — 90,77 la 
sută, iar războaiele de la țesătoriile 
de lînă și mătase — 93,5 la sută și, 
respectiv, 89,78 la sută. La întreprin
derea bucureșteană „Borangicul" pro
centele sînt și mai scăzute. Războaiele, 
de pildă, au lucrat aici numai 77 la 
sută din numărul de ore prevăzut prin 
plan. Cînd am vizitat cele două în
treprinderi, am văzut mașini în per
fectă stare de funcționare, dar care 
stăteau de cîteva zile pentru că se 
schimbase sortimentul și nu era, deo
camdată, nevoie de ele ; am văzut uti
laje care, datorită înlocuirii suveicii 
sau montării urzelii, stagnau într-o 
lună mai mult decît ar fi stat în re
parații capitale (numai la „Borangi
cul" s-au înregistrat peste 3 000 ore 
opriri tehnologice... admise) ; am vă
zut mașini care nu funcționau din 
lipsa nemotivată a oamenilor, sau a 
unor materii prime, cu toate că con
tractele erau onorate „la zi" de fur
nizori.

Cauzele acestor pierderi de capa
citate de producție trebuie analizate 
neîntîrziat și cu toată răspunderea 
de către comitetele de direcție ale 
celor două întreprinderi. Este into
lerabil ca mijloace tehnice moderne 
în care statul a investit fonduri im
portante să nu fie folosite la capa
citatea prevăzută, să nu dea produc
ția și efectele economice scontate. 
Explicațiile primite de la tehnicieni 
și ingineri din cele două unități, că. 
în special, lipsa de materii prime, 
calitatea lor necorespunzătoare sînt 
cauzele acestei situații nu rezistă in

situat. în 
procente 

în această 
și-au rea- 
globală și

fața realității. E drept, uneori fila
tura de mătase artificială „Vîs- 
coza" din Lupeni livrează ma
terii prime de slabă calitate. De ce 
atunci aceste materii prime sînt intro
duse în procesul de producție ? în 
orice caz, este greu de crezut că. nu
mai din cauza materiei prime, oar
dele din filatura de lînă a întreprin
derii din Sighișoara au staționat, 
în primul trimestru 15 440 curelușe- 
ore, că mașinile de filat cu inelușe 
n-au funcționat 26 500 fuse-ore, 
iar războaiele din secțiile de te
sătorie lînă și mătase — 10 675
ore. La baza acestor pierderi de ca
pacitate au stat • ■ ■
ce, generate de 
mașină, slaba 
cului tehnic, ca și anumite reparații 
capitale făcute în pripă. Aprecierea 
aceasta ne-a fost dovedită la Sighi
șoara chiar de activitatea desfășurată 
în țesătoria de lînă. Aici, într-o zi de 
la sfîrșitul lunii martie, la orele 19, 
în schimbul II deci, toate cele 3 
mașini de răsucit funcționau neregla
te, fără sistemul electric de avizare, 
neunse, cu cilindri de metal scîrțîind. 
Era o imagine cum rar s-a mai văzut 
într-o întreprindere a industriei u- 
șoare. Despre întreținerea curentă a 
utilajelor de la „Borangicul" și în 
special,, a celor de la tesătorie', nici 
nu mai vorbim. E drept, utilajele 
sînt mai vechi, dar cu atît mai mult 
e nevoie ca reviziile curente să se 
facă cu toată grija.

Sînt numai cîteva fapte care în
vederează, încă o dată, însemnătatea 
întăririi răspunderii si ridicării cali
ficării profesionale a muncitorilor 
care lucrează la mașini și utilaje, sau 
care le întrețin și efectuează repa
rațiile. Aplicarea noului sistem de sa
larizare și majorarea salariilor în 
industria ușoară, prin prevederile 
sale, stimulează ridicarea calificării, • 
creșterea responsabilității în muncă, 
în unele întreprinderi din sectorul 
lînă și mătase acum se susțin, mai 
des decît înainte, examene de tre
cere într-o categorie de lucru mai 
pretențioasă, mai complexă, ceea ce, 
desigur, contribuie la îmbunătăți
rea rezultatelor producției. Cu 
toate acestea, datorită unei ampla
sări necorespunzătoare a utilajelor, la 
„Borangicul" cadre calificate lucrează 
doar la 2 războaie, ca acum 10—15 ani. 

în plus, cu prilejul investigațiilor 
întreprinse în cele două fabrici am 
întîlnit oameni umblind de colo-colo, 
în timp ce mașinile stăteau, cu 
producția în ele. Am cerut explica
ții. în secția de tesătorie mătase a 
uzinei sighișorene, de pildă, ni s-a 
spus că muncitoarele „umblă" să-și 
aprovizioneze locul de muncă cu ma
teria primă necesară. Explicația ne-a 
provocat o nouă nedumerire ; știam că 
pentru aprovizionarea locului de 
muncă cu materie primă există oa
meni special angajați, astfel îneît cef 
de la mașină să nu piardă timpul cu 
asemenea operații. „Nu ne putem lăsa

defecțiunile mecani- 
lucrul nechibzuit la 
întreținere a par-

în seama transportorilor — ni s-a 
răspuns. Avem canete puține și fie
care este grăbit să ia cît mai multe". 
Dar Ia întreprinderea din Sighișoara, 
problema canetelor nu se pune de 
azi, de ieri, ci de mai bine de doi ani, 
Ni s-au dat asigurări că problema este 
pe cale de a se rezolva, întrucît s-a 
găsit o posibilitate de a fabrica toate 
canetele necesare. Poate că, în sfîrșit, 
zecile de minute irosite zilnic din 
timpul de lucru vor fi utilizate 
de-acum înainte în folosul producției.

Acestea sînt neajunsuri care in
fluențează negativ nivelul producti
vității muncii în unele din întreprin
derile industriei lînii și mătăsii. 
Ne-am întrebat: bine, dar maiștrii 
ce fac, cum își îndeplinesc ei 
rolul atît de important în pro
cesul de producție ? La „Boran
gicul" din București, în secția tesă
torie, de pildă, maiștrii nu urmăresc 
zilnic, operativ, realizarea sarcinilor 
de plan. „Nu prea ne interesează cît 
și cum realizăm zilnic —- ne spunea 
ajutorul de maistru Teodor Orășanu. 
Principalul e să meargă mașina". Iar, 
șeful producției, tov. Nicolae Mihu, 
ne-a relatat că evidenta producției se 
ține la magazie de către „tovarășa de 
acolo"... Oare conducerea 
„Borangicul" vrea cu tot 
să se individualizeze 
corespunzătoarea dirijare 
rire a mecanismului producției 7 
De unde această tendință a „mer
sului de la sine" 7 Nu întâmplător, la 
„Eorangicul", procentul de cupoane în 
primul trimestru s-a ridicat la 19 396 
m.p., ceea ce înseamnă 3,3 la sută din 
întreg volumul producției, iar cape
tele și fîșiile, în aceeași perioadă, au 
cîntărit circa 500 kg. Cîte acumulări 
a pierdut- economia națională în urma 
acestor deprecieri ale producției este 
ușor de calculat. Numai comitetul de 
direcție de aici le ignorează și nu în
treprinde măsuri energice în vederea 
înlăturării lor neîntîrziate.

Analiza întreprinsă în unitățile a- 
mintite reliefează clar o stare de lu
cruri greu de justificat. Conducerile 
celor două întreprinderi urmăresc 
doar îndeplinirea cifrelor de plan, 
fără a valorifica intens rezervele de 
producție existente, care ar putea 
asigura creșterea substanțială a pro
ductivității muncii. Ele admit perpe
tuarea unor acute neajunsuri în fo
losirea „zestrei" tehnice, a forței de 
muncă. Este imperios necesar ca în 
aceste întreprinderi și în altele din 
ramura lînii și mătăsii să se exami
neze cu toată seriozitatea posibili
tățile care există în acest domeniu, 
să se întreprindă măsuri hotărîte 
pentru ca productivitatea muncii să 
sporească în ritm susținut. Aceasta 
este o cale trainică și sigură pentru 
dezvoltarea economiei naționale și 
ridicarea nivelului de trai al oameni
lor muncii și, de aceea, trebuie ac
ționat cu toate forțele în acest sens, 
în fiecare întreprindere.

P. DĂNESCU
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SEMĂNATUL
RĂSPUNSUL NOSTRU:

Vom spori resursele
PORUMBULUI materia|e ale țării.

Din ultimele date centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii re
zultă că, pînă duminică, a fost însămînțată o suprafață de 1 445 000 hecta
re eu diferite culturi agricole de primăvară. în întreprinderile agri
cole de stat s-a realizat 37 la sută din suprafețele prevăzute a fi însămin- 
țate în această campanie, iar în cooperativele agricole — 30 la sută.

Una din sarcinile importante care stau în fața oamenilor muncii din 
agricultură este terminarea, în timpul cel mai scurt, a însămînțării sfeclei 
de zahăr, florii-soarelui și plantării cartofilor. In cooperativele agricole, 
sfecla de zahăr a fost semănată în proporție de 76 Ia sută, lucrarea fiind 
încheiată in județele Alba, Arad, Brăila, Dîmbovița, Galați, Hunedoara, 
Mehedinți, Olt, Satu Mare, Teleorman și Timiș. Lucrările sînt întîrziate 
în județele din partea de centru și de nord a Moldovei, 
județele Covasna și Harghita. Semănatul florii-soarelui 
pînă acum, în proporție de 75 la sută. Pe lingă județele

precum și în 
s-a realizat, 

,__ ________ « . _ __ _______ ____ ______  din Moldova,
semănatul florii-soarelui trebuie intensificat îndeosebi în județul Ialomița, 
unde această lucrare trebuie să se execute pe încă circa 3 000 hectare, 
iar în Dolj — pe 2 000 ha.

Porumbul ocupă cea mai mare suprafață din culturile agricole de pri
măvară. Pînă la această dată, din cele 2143 000 hectare prevăzute a se 
cultiva în cooperativele agricole, s-au semănat 218 500 hectare, cele mai 
mari suprafețe realizîndu-se în județele Teleorman, Dolj, Ilfov, Constanța, 
Timiș, Olt. La teleconferința de luni de la Consiliul Superior al Agricul
turii s-a făcut recomandarea ca, în zilele care urmează, să se treacă cu 
toate forțele la semănatul porumbului. Cu fiecare zi solul se încălzește, 
ceea ce va asigura condiții bune pentru răsărirea plantelor.

In această ultimă decadă a lunii aprilie va trebui să fie executat pn 
mare volum de lucrări. De aceea, este imperios necesar ca organele de 
partid, direcțiile agricole și uniunile cooperatiste să sprijine consiliile de 
conducere din cooperativele agricole să organizeze astfel munca, îneît 
toate mijloacele de lucru să fie folosite cu maximum de randament.

le vom valorifica

superior
înscriindu-se în ansamblul măsu

rilor luate de Congresul al IX-lea 
al partidului pentru creșterea nive
lului de trai al celor ce muncesc, 
Hotărîrea Consiliului de Miniștri pri
vind generalizarea experimentării 
noului sistem de salarizare și majo
rarea salariilor în unitățile cu pro
fil de foraj, petrol, gaz metan și ex
plorări geologice a fost primită cu 
o vie satisfacție de colectivele în
treprinderilor respective. Pe baza ho
tărîrii — care se aplică cu începere 
de la 1 mai în unitățile cu profilul 
amintit din Ministerul Petrolului și 
întreprinderile geologice de explo
rări și prospecțiuni din subordinea 
Comitetului de Stat al Geologiei, și 
de la 1 iunie în întreprinderile de 
explorări geologice aparținînd de 
Ministerul Minelor — veniturile a- 
nuale ale celor peste 90 000 de mun
citori, tehnicieni, ingineri, economiști 
și funcționari care lucrează în aceste 
sectoare de activitate vor fi cu apro
ximativ 160 milioane de lei mai mari 
față de cele realizate înainte de 1 
august 1967.

Prevederile hotărîrii au polarizat 
în aceste zile întreaga atenție a son
dorilor, rafinorilor și geologilor. Ieri 
ne aflam la Rafinăria Brazi, una din
tre cele mai mari unități de prelu
crare a țițeiului din țară. Directorul 
general, ing. Bujor Oiteanu, ne-a 
spus :

— Sporul de creștere a salariilor 
cu 9,6 la sută, care revine în medie 
Rafinăriei Brazi, precum și celelalte 
avantaje materiale stimulează pe o- 
peratori, maiștri, șefi de instalații, 
pe tehnicieni mai ales în ceea ce 
privește calitatea muncii lor. întru
cît la noi contează foarte mult înalta 
calificare, atenția șl priceperea cu 
care sînt controlate și urmărite insta
lațiile în timpul funcționării. Tocmai 
acest element nou, de diferențiere a 
salariilor potrivit calității muncii, 
răspunderii și seriozității cu care se 
lucrează, prin trepte de salarizare în 
cadrul aceleiași categorii, creează 
stimulul de autodepășire continuă.

Realizările de pînă acum ale 
colectivului nostru sînt deosebit 
de importante — a adăugat directo
rul general al rafinăriei. De la înce
putul anului, în condiții nu prea 
ușoare, noi am reușit să obținem o 
depășire a planului producției glo
bale cu 25 milioane lei, să realizăm 
beneficii peste plan de circa 6,5 mi
lioane lei și să înscriem la prețul de 
cost economii suplimentare de o va
loare asemănătoare. Sîntem siguri că 
în perioada următoare rezultatele 
producției vor fi în continuă creștere, 
pe măsura grijii ce ne-o poartă per
manent partidul și statul nostru.

„Fiecare din noi se bucură că va 
beneficia de noile măsuri — a subli
niat și economistul Victor Chirițciu. 
Eu lucrez în domeniul perfecționării 
organizării producției și a muncii și 
am constatat că o bună corelare a re
tribuției oamenilor cu sarcinile de 
producție determină un avînt gene
ral pentru identificarea și valorifi
carea de noi rezerve interne. Iată un 
exemplu : instalația de distilare at
mosferică și în vid, căreia I s-au 
adus serioase îmbunătățiri tehnolo
gice, a realizat anul trecut o produc
ție mai mare cu circa 14 milioane lei 
decît în 1967. în acest an randamen
tul ei va crește șl mai mult, deoarece 
distilatorii au luat noi măsuri pentru 
mărirea indicilor de utilizare și în
lăturarea opririlor accidentale".

împreună cu cadrele din servi
ciul de specialitate — care lucrau in
tens la stabilirea noilor salarii — am 
făcut calcule concrete asupra avanta-

jelor ce le au muncitorii rafinăriei în 
urma aplicării hotărîrii. De pildă, fo
chistul Constantin Ion, față de 1 395 
lei cît primea pînă acum, conform 
hotărîrii va încasa în lunile viitoare 
1 615 lei. sporul fiind de 15,77 la sută. 
„Suplimentul de salariu — ne spune 
acesta — se datorește faptului că am 
o stabilitate mare la locul de muncă 
și o calificare ridicată. Lucrez aici de 
peste 20 de ani". Iată un avantaj im
portant care în mod justificat îl 
aduce noul sistem de salarizare. Ope
ratorul șef Ion Luș, cu o vechime de 
peste 10 ani în rafinărie, ne-a spus : 
„Salariul meu este în prezent de 1595 
de lei; recalculat după noua salari
zare voi primi 1790 lei. Șeful secției a 
propus, însă, să mi se ridice treapta 
de salarizare, ceea ce permite hotă- 
rîrea. în cazul în care conducerea ra
finăriei va fi de acord cu această 
propunere, salariul meu va crește și 
mai simțitor".

Referindu-se la faptul că diferen
țierea salarizării aceleiași categorii 
de muncitori va avea efecte pozitive 
generale, tov. Nicolae Negulescu, șe
ful instalației de hidrofinare a moto
rinei, ne-a spus : „Cei 34 de oameni 
din instalație sînt permanent în a- 
lertă, caută să obțină noi cunoștințe, 
să lucreze cu și măi multă atenție, 
îneît să poată merita încadrarea în
tr-o treaptă superioară de sa
larizare. Sporul de salariu este 
destul de substanțial, iar inte
resul oamenilor se îmbină armo
nios cu cel al întreprinderii, fiind 
„cheia de boltă" în realizarea unei 
creșteri calitative a muncii, în obți
nerea unor rezultate tot 
mai buna valorificare a

Despre satisfacția pe 
cearcă salariații Schelei 
din Moinești față de prevederile ho
tărîrii. ne-a vorbit maistrul Badea 
Deliu, șeful sectorului de tratare și 
mișcarea țițeiului.

— în stabilirea măsurilor de apli
care a noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor s-a ținut 
seama ca salariul muncitorilor și 
personalului tehnico-administrativ 
să fie nemijlocit legat de re
zultatele în producție ale fiecăruia 
și ale unității în ansamblul ei — 
ne-a spus el. Se asigură astfel con
diții pentru îndeplinirea integrală a 
sarcinilor de plan, pentru creșterea 
economicității producției. în acest 
an, de pildă, prin contribuția colec
tivă a tuturor petroliștilor, vom rea
liza, așa cum ne-am angajat, o pro
ducție suplimentară în valoare de 
2,2 milioane lei și economii peste 
plan la prețul de cost în valoare de 
2,6 milioane lei. Pentru a livra nu
mai țiței de calitate superioară, în 
sectorul în care muncesc am intro
dus de curînd un nou procedeu de 
tratare a acestuia cu substanțe ten- 
sioactive neionice, procedeu care ne 
va aduce anual economii de peste 
un milion lei.

Inginerul șef al schelei, tov. Du
mitru Popescu, ne-a vorbit despre 
alte măsuri întreprinse în scopul 
sporirii producției de țiței: peste 
160 de sonde sînt conduse și supra
vegheate automat, au fost executate 
probe pentru punerea în valoare a 
unui nou zăcămînt, se experimen
tează executarea fisurărilor hidrau
lice cu agregate de mare presiune. 
Toate acestea asigură creșterea re
surselor de hidrocarburi, exploata
rea economică, gospodărească a ză
cămintelor. „Depășirea planului de 
producție se va reflecta în mod po
zitiv în veniturile obținute de sala
riatii întreprinderii — ne-a spus e- 
conomistul Emanoil Apostoliu, din 
cadrul serviciului de salarizare. Cei 
aproape 2 000 de salariați ai schelei 
vor primi anual un plus la salariu 
de circa 1,7 milioane lei".

La întreprinderea de foraj Moi
nești. am discutat cu tov. Alexandru 
Havriliuc, secretarul comitetului 
sindicatului: „Majoritatea muncito
rilor din unitatea noastră vor bene
ficia de sporul de vechime neîntre
ruptă în producție. Sondori ca Va- 
sile Palade, Constantin Apostol, Ni
colae Rotaru, Nicolae Trișcaru, care 
muncesc de peste 20 de ani în 
schelele din Moinești, vor primi 
un spor de salariu substantial. 
Aceasta constituie un puternic 
imbold în muncă, atît pentru cei 
mai vechi, cît șl pentru cei tineri, 
care se pregătesc continuu în vederea 
ridicării nivelului lor de pregătire 
profesională și care se simt atașați 
tot mal mult de întreprinderea noas
tră".

Toți cei cu care am stat de vorbă 
au reliefat că generalizarea experi
mentării noului sistem de salarizare 
și majorarea salariilor în întreprin
derile cu profil de foraj, petrol, gaz 
metan și explorări geologice oglin
dește consecventa cu care sînt tra
duse în viață măsurile stabilite de 
Congresul al IX-lea și de Conferin
ța Națională a partidului pentru îm
bunătățirea nivelului de trai al oa
menilor muncii. Sondorii, geologii și 
petroliștii din rafinării și-au mani
festat hotărîrea de a-șl intensifica 
eforturile pentru realizarea șl depă
șirea sarcinilor de plan stabilite de 
actualul cincinal, de a asigura lăr
girea bazei de materii prime a tării 
și valorificarea superioară a acestora.

cute, lucrările în cîmp 
au fost stînjenite. „în 
schimb — ne-a spus 
ing. Aurel Furfurică, 
directorul direcției a- 
gricole județene, s-a 
lucrat și se lucrează 
intens în vii, livezi și 
în grădinile de legu
me. în cursul dimine
ții de luni am sondat 
terenul și am consta
tat că în multe locuri 
se poate intra la 
semănatul porumbului. 
Avem forțe mecanice 
suficiente și consider 
că, pînă la sfîrșitul a- 
cestei săptămîni, cam
pania agricolă se va 
încheia".

De altfel, peste tot 
se vede hotărîrea coo
peratorilor și a lucră
torilor din I.A.S. de a 
recupera rămînerea în 
urmă în ce privește 
semănatul porumbului 

___ _________  ,_ și a altor lucrări de: 
plante la hectar. Rîn- sezon. La cooperative- 
durile drepte făcute de 
tractoriști, aplicarea 
ierbicidelor încă de la 
semănat ne vor ușura 
mult executarea me
canizată a lucrărilor 
de întreținere".

Și în alte unități a- 
gricole din județul 
Constanta, preocuparea 
pentru grăbirea semă
natului este însoțită 
de o grijă deosebită 

1 pentru calitatea lucră
rilor. La I.A.S. Medgi
dia s-a acordat o deo
sebită atenție pregăti
rii patului germinativ, 
iar in cursul dimineții 
de luni se lucra cu 
toate forțele la semă
natul porumbului. în
trucît s-a semănat și 
în zilele trecute, la 
cooperativa agricolă 
din Ciocîrlia această 
lucrare este pe termi
nate. De altfel, în ori
care parte îți îndrepți 
privirile poți să con- 
stați freamătul muncii 
pline de avînt. Ca ur
mare, pînă duminică 
seara, în județul Con
stanța, se semănaseră 
29 513 ha cu porumb, 
ceea ce reprezintă 
26,6 la sută din tere
nurile care vor fi ocu
pate cu această cultu
ră. Semănatul este 
mai avansat Ia între
prinderile agricole de 
stat, care au realizat 
32 la sută din supra
fața planificată.

în județul Prahova, 
după ploile căzute la 
sfîrșitul săptămînii tre-

Solul Dobrogei 
zvîntă mai repede 
poate fi lucrat mai 
șor. Luni dimineața, 
în majoritatea unități
lor agricole din jude
țul Constanța, cîmpul 
era împînzit de trac
toare și semănători. 
Iată-ne pe terenurile 
cooperativei agricole 
din comuna Castelu. 
Cele patru semănători 
lăsau să cadă bob cu 
bob, în pămîntul rea
văn. „Spre sfîrșitul a- 
cestei săptămîni vom 
termina de semănat 
întreaga suprafață de
stinată a fi cultivată 
cu porumb, ne spune 
inginera agronom Teo
dora Moraru. Grăbind 
semănatul acordăm o 
deosebită atenție și ca
lității lucrărilor. Este 
vorba, în primul rînd, 
de asigurarea unei 
densități optime de

mai 38 la sută. 
I.M.A. Albești — 
la sută, iar cele 
raza I.M.A, Mihai 
teazu nu realizaseră
decît 6,8 la sută din 
plan. Rămase în ur
mă sînt si cooperati
vele agricole deservi
te de întreprinderile 
pentru mecanizare 
Băneasa, Ostrov, Valu 
Traian. Unele coope
rative agricole cu su
prafețe mari destina
te culturii porumbu
lui, Cum sînt Alima- 
nu, Gîrlița, Esichici, 
Carvăn. Sinoe. n-au 
semănat, pînă dumi
nică seara, nici un 
bob de porumb.

în județul Prahova, 
deși nu s-a putut lu
cra intens la semănat 
in cîmp, puteau fi fă
cute alte lucrări mai 
cu seamă în grădini
le de legume, 
putini oameni 
putut fi întâlniți 
îucru. Nu există 
lucru 7 Berechet ! 
exemplu plantatul 
gumelor în solarii 
s-a făcut nici pe 
mătate din suprafețe. 
La cooperativa agri
colă din Gherghița 
s-a prevăzut construi
rea unui hectar cu 
solarii. Pînă la a- 
ceastă dată nu s-a 
realizat decît jumăta
te din suprafață, iar 
plantatul nu s-a fă
cut deloc. întrucît 
munca era neorgani- 
zată, oamenii mai 
mult stăteau decît lu
crau. Tov. Nicolae 
Manea, trimis de u- 
niunea județeană a 
cooperativelor agri
cole să-i sprijine pe 
cooperatori, era în bi
rou si 
referat, 
cis nici 
hectare 
mîntat cooperativa cu 
porumb, ce s-a rea
lizat la grădină. Ce 
ajutor o mai fi si a- 
cesta 7

Semănatul porum
bului si celelalte lu
crări de sezon tre
buie grăbite în uni
tățile agricole din toa
te județele. în acest 
scop toate tractoarele 
si mașinile agricole să 
fie folosite din plin, 
să nu se piardă nici 
o oră bună de lucru 
în cîmp.

C. CONSTANTIN
C. ION

mai mari în 
țițeiului".
care o în

de extracție
Or, 
au 
la 
de 
De 
le- 
nu 
ju-

le agricole din Nego- 
iești și Gorgota, de 
exemplu, tractoarele 
erau la cîmp și se lu
cra fie la pregătirea 
terenului, fie la semă
nat. La cooperativele 
agricole din satele 
Vadu-Săpat, Baba Ana, 
Drăgănești cooperato
rii au fost antrenați 
la lucrările de întreți
nere la vița de vie. 
Pe șoseaua Albești- 
Urziceni, pe terenurile 
cooperativei agricole 
din Drajna de Sus, 
cooperatorii săpau un 
șanț lung de 1 285 me
tri pentru scurgerea 
apei care băltea pe 
grîu. Oamenii harnici 
știu să folosească tim
pul bun de lucru.

Am putea spune că 
zilele care au rămas 
din această campanie 
se pot număra pe de
getele de la cele două 
mîini. în această situa
ție trebuie să se mun
cească cu cea mai 
mare intensitate pen
tru ca semănatul să 
se facă în limitele 
timpului optim. în ju
dețul Constanta, 
datele 

. direcția 
dețeană 
în timp 
rativele . _ 
raza I.M.A. 
gust" 
rumbului s-a făcut pe 
59,6 la sută din su
prafețe, la cele din 
raza I.M.A. Mircea 
Vodă s-a realizat nu-

întocmea un 
Nu știa pre- 
măcar cîte 

are de însă-

La centrul de calcul al Ministerului Industriei Construcfiilor

(Urmare din pag. I)

însemnate în acest scop. Sînt nece
sare, însă, eforturi mai susținute 
din partea uzinelor în vederea întă
ririi serviciilor lor tehnologice de 

mai bunei folosiri a 
existente în aceste compar- 
De asemenea, există încă 
necorelări între termenele 

în funcțiune a unor noi ca
de producție și prevederile

concepție, 
forțelor 
timente. 
anumite 
de dare 
pacități . . . . . _
din planul de asimilări, care frînea- 
ză desfășurarea procesului complex 
al înnoirii mijloacelor tehnice.

Cineva ar putea întreba: bine, 
dar ce întreprind ministerul, direc
ția generală tehnică pentru accele
rarea activității în acest domeniu 7 
Am putea răspunde că fazele lu
crărilor de asimilare au fost repar
tizate și programate mai rațional 
decît în alți ani, pe baza studierii 
aprofundate a sarcinilor în ansam
blul lor și a posibilităților uzinelor. 
Eșalonîndu-le aproape uniform, în 
toate trimestrele, am urmărit să asi
gurăm o dozare judicioasă a efortu
rilor, obținerea unor rezultate ma
xime în practică. Totodată, pentru 
ca importurile să dureze cît mai 
puțin, conducerea ministerului a 
hotărît ca direcțiile generale din mi
nister să analizeze cu maximă ope
rativitate toate fișele de Import, să 
ia măsurile care se impun în vede
rea înlăturării tergiversărilor în fi
liera premergătoare „amorsării" o- 
perațiilor comerciale propriu-zlse 
cu partenerii externi.

Ar mai trebui amintit, de aseme-

nea, că ne-am preocupat mai mult 
ca oricind să îmbunătățim relațiile 
de colaborare cu beneficiarii produ
selor industriei construcțiilor de 
mașini. Roadele acestor eforturi ale 
noastre nu s-au lăsat așteptate ; nu 
numai că întocmirea studiilor teh- 
nico-economice a durat mai puțin, 
dar — aproape fără excepție — pro

existente 
agricolă 

reiese 
ce în coope- 
agricole din 

„23 Au- 
semănatul po-

din 
la

de asimilat produse complexe o 
mare economie de muncă de con
cepție și. în general, de timp.

Neîndoielnic, nu au fost epuizate 
nici pe departe posibilitățile de ac
celerare a ritmului lucrărilor de a- 
similare în uzinele constructoare de 
mașini. între altele, se impune cu 
acuitate o mai bună conlucrare în-

asimila în fabricație un nou produs.
Citeva cuvinte și despre aportul 

institutelor departamentale de cer
cetări și proiectări la realizarea pla
nului de asimilări. Ele acoperă pînă 
la 60 la sută din munca de proiec
tare, realizare și omologare a proto
tipurilor și dețin, adesea, rolul de 
coordonator al acestei activități

De la prototip
ia produsul de serie

totipurile noilor mijloace tehnice 
vor fi gata pentru probe și ex
perimentări în preajma campaniilor 
agricole sau a sezoanelor care oferă 
condiții optime de încercare și o- 
mologare a lor. în sfîrșit, sînt în curs 
ample lucrări de proiectare și tipizare 
a unor game complete de elemente și 
subansamble (reductoare. cuplaje, 
variatoare de turatii, acționări hi- 
droștatice) care, la nevoie, să poată 
fi procurate operativ de la diferite 
uzine de specialitate. Materializarea 
acestui deziderat mai vechi va aduce 
colectivelor întreprinderilor care au

tre uzine în realizarea diferitelor 
părți componente ale utilajelor com
plexe. „Progresul“-Brăila, „Auto- 
matica“-București, „Electroputere"- 
Craiova. Uzina mecanică-Plopeni, 
Uzina de mașini electrice-București 
și alte întreprinderi trebuie să con
tribuie mai substanțial decît pînă a- 
cum la sprijinirea uzinelor care au 
sarcini mari de plan tehnic. De ase
menea, este necesară o mai judici
oasă eșalonare, în timp, a fazelor 
de asimilare, așa îneît întreprinde
rile să nu mai fie nevoite să se aș
tepte una pe alta pentru a putea

complexe. Trebuie apreciată activi
tatea lor dedicată dezvoltării licen
țelor de fabricație achiziționate șt 
realizării, pe această bază, a noi 
produse de mare valoare, solicitate 
de beneficiarii interni și pe piața 
internațională. Nu poate fi trecut, 
însă, cu vederea faptul că în dome
niul cercetării științifice institutele 
departamentale nu dau rezultate pe 
măsura cerințelor actuale ale eco
nomiei, că ele propun ca o bună 
parte din temele abordate să fie fi
nalizate într-un viitor cam îndepăr
tat. Ar mai fi de adăugat că institu-

tele nu se interesează întotdeauna, în 
suficientă măsură, de valorificarea în 
producție a proiectelor și a studiilor 
pe care le-au elaborat, nu acordă u- 
zinelor asistența de specialitate nece
sară punerii la punct a fabricației 
de serie a noilor produse. Institutele 
de cercetări și proiectări ar putea 
contribui deci, într-o mai mare mă
sură, la îmbunătățirea și accelera
rea ritmului de înnoire a producției 
industriei constructoare de mașini, 
în acest scop este necesar ca ele să 
lucreze pe baza unor norme de 
timp mai mobilizatoare, să-și 
dezvolte activitatea de realizare a 
unor modele și prototipuri, să fina
lizeze neîntîrziat cercetările cu ca
racter aplicativ.

Așa stînd lucrurile, aș putea afirma 
că anul acesta activitatea de asimi
lare în fabricație a noi produse poa
te să înregistreze un însemnat salt 
cantitativ și calitativ. Din analizele 
întreprinse în ultima vreme de spe
cialiștii ministerului rezultă că acce
lerarea ritmului lucrărilor de asimi
lare — sarcină de mare importantă 
economică, accentuată în repetate 
rînduri de conducerea de partid și de 
stat — depinde de fructificarea con
secventă a posibilităților interne, de 
activitatea creatoare a cadrelor de 
cercetare și de concepție. în ce pri
vește conducerea ministerului și or
ganismele sale de resort, acestea vor 
acționa cu mai multă fermitate pen
tru a asigura uzinelor din subordine 
condiții îmbunătățite de promovare 
a progresului tehnic în producție, de 
participare tot mai intensă la înzes
trarea tehnică a economiei noastre 
naționale.

Constantin CAPRARU 
Gheorghe BALTA
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Intrată, o dată cu noua 
organizare administrativă, 
într-un ritm mai alert pe 
făgașul înnoirilor, Tulcea 
de astăzi are nevoie și de 
o intensificare a vieții cul
turale potrivit cerințelor 
diversificate ale celor 
40 000 de locuitori ai săi. 
Orașul dispune acum de 
un releu de televiziune, o 
modernă casă de cultură, 
două biblioteci — una a 
municipiului și alta a sin
dicatelor. Prin extinderea 
muzeului „Delta" — în 
prezent, cu amenajarea lo
calului secției de istorie — 
a început să se realizeze 
proiectul conceput în ve
derea creării, în timp, a 
unui mare complex mu
zeistic consacrat în special 
prezentării Deltei Dunării. 
Totuși, tulcenii au motive 
să spună că în municipiul 
lor, cu vechi tradiții de 
cultură, se impune o ex
tindere a rețelei instituții
lor culturale. Viata cultu
rală a Tulcei poate fi îm
bogățită mult în condițiile 
actuale. De altfel, afișele 
invită în prezent la diferi
te activități care merg de 
la expuneri ‘ de informare 
culturală, spectacole, expo
ziții, pînă la manifestări 
sportive si excursii. Am 
desprins din ultimele pro
grame de manifestări o 
frecventă mai mare a sim
pozioanelor științifice, a
convorbirilor pe teme de
etică, de educație sanitară, 
desfășurate îndeosebi la
Casa de cultură. Profesoara 
Virginia Dima ne snune că 
se bucură de prestigiu în 
oraș Universitatea munci
torească. la ale cărei pre
legeri. stabilite și prin 
consultarea auditorilor, 
sînt înscrise 300 de per
soane. dar participarea se 
ridică permanent la vreo 
500 de oameni. La cererea 
publicului, unele cursuri, 
cum este cel intitulat „Ti
neretul și problemele con
temporane", ca și cel de 
limbă franceză. combinat 
pentru un grup de lucră
tori din comerț si cu lec
ții desnre frumusețile turis
tice ale județului, erau pe 
cale de a fi reluate pentru 
noi auditori. Lectoratele 
organizate în scoli pentru 
părinți contribuie la difu
zarea cunoștințelor peda
gogice.

Oricît am prelungi însă 
exemplificarea inițiative
lor reușite în acest dome
niu, nu se poate să nu ob
servăm și unilateralitatea 
tematicii de informare, ca 
și lipsa manifestărilor adec
vate cerințelor spirituale, 
preocupărilor culturale 
specifice ale anumitor ca
tegorii de public, în spe
cial din rîndul intelectua
lilor. Dacă pentru cadrele 
didactice se mai organi
zează cîte ceva pe linia so
cietăților științifice, ori a 
unor simpozioane, cum a 
fost cel de pedagogie sau 
seminarul de ateism, apoi 
inginerii, juriștii, medicii, 
scapă din preocupările or
ganizatorilor vieții cultu
rale. Pînă și unele dome
nii care interesează un pu
blic larg, cum ar fi cel al 
educației estetice, își gă
sesc puțin loc în progra
mele de manifestări. Sînt 
cu totul insuficiente, de 
pildă, expunerile de infor
mare în domeniul muzicii, 
filmului, artelor plastice, 
de explicare aprofundată 
în spirit critic, în lumina 
învățăturii marxist-leninis- 
t.e. a fenomenelor artei 
contemporane. Este adevă
rat că pe plan local sînt 
mai greu de găsit, la ora 
actuală, conferențiari de 
înaltă calificare în aseme
nea specialități. în această 
privință, Aurel Papadopol, 
secretarul comisiei jude
țene de răspîndire a cunoș
tințelor, este de părere că 
municipiul Tulcea ar trebui 
să se bucure de mai mult 
sprijin din partea Lectora
tului central de la Bucu
rești. Nimeni însă nu-i 
oprește pe organizatorii lo
cali să acționeze mai ener
gic. să invite la întîlniri cu 
publicul intelectuali dintre 
cei mai valoroși din dife
ritele centre ale tării, și 
cu siguranță că asemenea 
solicitări ar găsi ecou, în 
primul rînd, la oamenii ri
dicați de pe meleagurile 
acestui județ, între care nu 
puțini se afirmă astăzi ca 
personalități de primă mă

rime ale culturii noastre. 
S-ar crea astfel posibilita
tea de a trece de la sta
diul programelor predo
minate de acțiuni mă
runte, cu un auditoriu re
strâns, la ceea ce de fapt 
trebuie să fie o caracteris
tică a vieții culturale în
tr-un centru județean, și a- 
nume manifestările organi
zate cu participarea unor 
intelectuali de mare pres
tigiu, care înlesnesc pu
blicului informări calificate 
în cele mai importante și 
mai actuale probleme ale 
politicii, culturii, științei și 
artei și pot să marcheze, 
prin organizarea și desfă
șurarea lor, adevărate e-

contrîbui mai mult și la 
popularizarea cărții — ac
țiune de care bibliotecile, 
stația de radioficare și, mai 
ales, librăria se ocupă in 
prezent destul de puțin. De 
altfel, interlocutorii noștri 
au atras atenția asupra in
suficientei aprovizionări 
cu cărți de literatură bele
tristică și de specialitate, 
orașul fiind neglijat în a- 
ceastă privință de către 
organele de difuzare.

Sînt continuate cu suc
ces tradițiile mișcării de 
artă plastică. Creatorii pro
fesioniști și amatori locali 
se afirmă prin expoziții 
personale și colective. Fi
rește că ar fi de dorit să

venimente spirituale pentru 
locuitorii Tulcei.

Din relatările interlocu
torilor noștri reieșea că ar 
putea fi mai bine organi
zată și valorificată în viata 
culturală a orașului și miș
carea artistică locală, care 
se afirmă intens în dife
rite domenii. Peste 350 de 
persoane își cultivă preo
cupările în cadrul forma
țiilor și cercurilor artis
tice și tehnice de pe lingă 
Casa de cultură a sindica
telor. unde, cu aparatele 
primite recent, se proiec
tează și inițierea unui ci- 
neclub. Cele mai bine or
ganizate par să fie însă 
talentele literare, de la în
cepătorii ce se afirmă în 
publicațiile școlare „Aspi
rații" și „Aegyssus", la 
creatorii publicați în vo
lume și în revistele lite
rare și care activează în 
cenaclul „Panait Cerna". 
Cenaclul, ne spune ingi
nerul Olimpiu Vladimirov, 
ar dori să primească vizita 
mai multor critici și scrii
tori de prestigiu, a căror 
prezentă să prilejuiască 
ample schimburi de idei 
pe probleme ale creației 
literare contemporane. Prin 
manifestările sale publice, 
cenaclul ar putea probabil

sporească la Tulcea șl nu
mărul expozițiilor de artă 
profesioniste organizate de 
oficiul de specialitate,, prin 
intermediul cărora s-ar 
răspunde nu numai unor 
reale nevoi ale vieții cul
turale a orașului, ci și ce
rințelor dezvoltării mișcă
rii artistice locale. Ar
tistul plastic Constan
tin Găvenea ne spunea 
că dacă deocamdată nu se 
poate crea un cenaclu pen
tru profesioniști, deoarece 
numărul de membri ai 
U.A.P. este încă mic la 
Tulcea, nu există nici 
o justificare să nu func
ționeze un cenaclu al crea
torilor amatori. Mai ales 
că în oraș se găsesc mulți 
absolvenți ai scolii de mu
zică și artă plastică, de 
care evident ar trebui să 
se ocupe Casa județeană 
a creației populare asigu- 
rîndu-le o formă, un ca
dru organizat de îndru
mare calificată a talentu
lui.

Firește că nu se poate 
vorbi de o amplă viață 
culturală la nivelul unui 
centru județean fără un 
bogat program de specta
cole. Deocamdată însă a- 
cesta este susținut mai 
mult de formațiile amato

rilor, sub forma unor reu
șite spectacole de obiceiuri 
și tradiții populare, a fes
tivalului județean de fol
clor ș.a., Spectacolele 
profesioniste sînt puține. 
Ținind seama de faptul că 
Tulcea este angrenată 
tot mai mult și în circui
tul turistic. Vasile Șerban, 
secretar al comitetului mu
nicipal de partid, este de 
părere că orașul ar trebui, 
îndeosebi în timpul ve
rii, să fie mai mult 
în atenția O.S.T.A. Tn pre
zent sosesc puține forma
ții profesioniste românești, 
iar dintre cele străine n-a 
mai fost nici una pe aici 
de un an de zile, deși în 
afara Casei de cultură din 
Tulcea există o serie de săli 
bune și în județ, ceea ce 
justifică programarea unor 
turnee. Pe de altă parte, 
unele dintre cele care vin, 
remarca Ovidiu Negoes- 
cu, președintele consiliului 
local al sindicatelor, nu 
sînt de cea mai bună cali
tate. Amintind că în apro
piere există cel puțin trei 
teatre profesioniste — '.a 
Constanta, Brăila șl Ga
lați — Grigore Cuculis. 
directorul Casei de cul
tură. se întreba pe drept 
cuvînt de ce nu s-ar putea 
organiza o stagiune per
manentă a acestora la Tul
cea ? Aici este probabil 
vorba și de o inerție din 
partea comitetului jude
țean de cultură și artă, ca 
si de necesitatea unui 
sprijin, în scopul amintit, 
care ar trebui să vină de 
la forurile centrale. Mar
cel Săracu, președintele 
comitetului județean de 
cultură și artă, afirmă că 
și nivelul spectacolelor de 
amatori ar putea fi îmbu
nătățit prin înființarea 
tmui studio pe lîngă Casa 
de cultură, în care forma
țiile din oraș și din județ 
să fie ajutate să-și perfec
ționeze măiestria artistică, 
să-și cizeleze programele 
pe care urmează să le pre
zinte publicului .

Viața culturală a munici
piului Tulcea pare să fi fost 
lăsată pe seama sindicate
lor. mai precis a Casei de 
cultură a acestora, întrucît 
Comitetul județean de cul
tură și artă îi acordă mai 
puțină atenție, decît altor 
localități. Dar și aici 
lucrurile nu par a fi 
concepute cu suficient dis- 
cernămînt organizatoric, 
în timp ce la nivelul con
siliului județean al sindica
telor sînt în schema secto
rului cultural vreo 8 sau 
9 oameni care, după păre
rea tovarășului Vasile Șer- 
ban, nu prea au ce face în 
județ, la Casa de cultură 
din oraș nu există decît 
directorul si femeile de 
serviciu.

Așadar se impun anumite 
îmbunătățiri și de natu
ră organizatorică, dar 
și o impulsionare a fac
torilor locali pentru a-i 
scoate din inerție, pen
tru a le stimula inițiativele, 
receptivitatea la sugestiile 
publicului în vederea per
fecționării vieții culturale 
a municipiului Tulcea.

Ion CIUCHI

17,30 — Telex T V,
17,35 — Pentru elevi : Consultații 

la limba română (clasa a 
XH-a). Tema : De la po
vestiri la romanul istoric 
al lui Mihail Sadoveanu. 
Prezintă prof. dr. Constan
tin Ciopraga.

18.05 — Limba engleză. Lecția
nr, 54.

18,30 — „Micii meșteri mari" — emisiune pentru pionieri și școlari. „Cum 
ne construim o chitară electrică cu amplificator".

— - ■ ■ meteorologic.19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — Actualitatea științifică.
20,00 — Studioul de teatru T V. „Flecărelile

Buletinul Publicitate.

... . . . . ,. femeilor" de Carlo Goldoni.
In românește de Polixenia Karambi. Adaptare pentru televiziune 
de Lldla Ionescu.

21,35 — Film documentar : ..Reportaj în Tara Bîrsei1 
dloul cinematografic „Alex. Sahia".

21.50 — Selecțiuni din concertul organizat la Budapesta de Consiliul Mon
dial al Păcii, cu participarea unor lnterprețl din Iugoslavia, Ceho
slovacia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Republica Democrată Ger
mană, U.R.S.S. Din țara noastră își dau concursul Marina Crîlovlcl, 
Vasile Martinolu, Ștefan Ruha.

22.50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

realizat de stu-

Instantaneu la cercul de navo-modele al Palatului Pionierilor din București 
Foto : AGERPRES

ÎNTÎLNIRE ÎN VEDEREA PARTICIPĂRII 
LA CONCURSUL DE ARTĂ MONUMENTALĂ 

PENTRU TEATRUL NATIONAL DIN BUCUREȘTI
După cum s-a mai anunțat. 

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, în colaborare cu 
Uniunea artiștilor plastici, orga
nizează un concurs pentru rea
lizarea proiectelor unor lucrări 
de artă plastică monumentală 
necesare noii clădiri a Teatru
lui Național din București. în 
legătură cu concursul, se aduce 
la cunoștința celor interesați că 
miercuri, 23 aprilie a.c., la orele 
12,00, va avea loc în sala de 
marmură de la „Casa Scînteii"

o întîlnire între artiștii plastici 
care doresc să participe la con
cursul organizat pentru decora
rea noii clădiri a Teatrului Na
țional din București și arhitecții 
proiectanți ai acestui edificiu.

Reamintim artiștilor plastici 
că înscrierile la concurs conti
nuă, iar materialul documentar 
poate fi consultat la sediul 
Uniunii artiștilor plastici din 
București, Calea Victoriei nr. 
155, precum și Ia sediile filia
lelor și cenaclurilor U.A.P.

8

• Comedianțil : PATRIA — 11 ; 14 ; 17 ; 20.
• Vremuri minunate la Spessart : REPUBLICA — 9,15 ;
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 : 11,15 ; 13,39 ; 
16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ;
17.30 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16 30 ; 18,45 ; 
21, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MO
DERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Pe urmele șoimului : BUCUREȘTI — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 
16; 18.30; 21, FAVORIT1— 10; 13; 15,30; 18; 20,30. 
0 Noaptea e făcută pentru... a visa : FESTIVAL — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. GLORIA — 9 ; 11.15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20.30.
• Ptpele : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,20 ; 
20,45, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20 30.
• Eclipsa : CENTRAL — 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.45 ; 
21,15, SALA PALATULUI — 17 (seria de bilete — 
2864) ; 20,15 (seria de bilete — 2865).
s Vîrstele omului : LUMINA — 9,30—16,30 In Conti
nuare ; 18,45 ; 20,45.
e Scrisoare de la o necunoscută : CINEMATECA — 
12 ; 14.
• Pentru încă puțini dolari : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30, DACIA — 8,30—16,15 în eontinuare ;
18.30 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.

0 Călugărița și comisarul : UNION — 14.30 ; 16,30 ; 
18,30 ; 20,30.
0 Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
0 Expresul colonelului von Ryan: ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
0 Marele șarpe : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Prima zi de libertate : BUZEȘTI — 20,30.
0 Riscurile meseriei : BUCEGI — 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18 15; 20,30. 

Vera Cruz : UNIREA — 15,30 ; 18.
Tandrețe : UNIREA — 20,30.
Căderea Imperiului Roman : LIRA — 15,30 ; 19.
Pașa : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 f 20. PROGRESUL 
15,30 ; 18.
Țar și general : PROGRESUL — 20,15.
La Est de Eden : CIULEȘTI — 15.30 ; 18 ; 20,30. 
Rio Bravo : COTROCENI — 15,30 ; 19.
Bună ziua, contesă : PACEA — 15,45 : 18 ; 20.15. 
Pe teren propriu : VITAN — 15,30 ; 18.
Montparnasse 19 : VITAN — 20,30.
Pe plajele lumii : FLOREASCA — 9 ;
; 18,15 ; 20,30. TOMIS — 9—15,45 în

o

16 ; 18,15 ;
18,15 ; 20,30.
0 Tată de familie : VOLGA — 9—15,45 în
18,15 ; 20,30.
« ’ “ ..........
e
16

*

11.15 ; 13,30 ; 
continuare ;

continuare ;

o

,11) j XUjvU, 
Becket : VIITORUL — 15,30 ; 19.
Crimă In stil personal : AURORA — 9 ;
; 18,15 ; 20,30.
Rolls Royce-ul galben : MOȘILOR — 15,30 ; 18. 
Tata : MOȘILOR - 20,30.
Pianele mecanice : POPULAR — 15,30 ; 18. 
Preludiu : POPULAR — 20,30.
Astă seară mă distrez : MUNCA — 16 ; 18.
Nu uita... gara Lugovala : MUNCA — 20.

11,15 ; 13,30 ;

teatre
aa

19,30.

e Feldmareșala î FLACĂRA — 15,30 ; 18, RAHOVA — 
15,30 : 18.
• Cenușă șl diamant : FLACĂRA — 20,30.
« Cuțitul în apă : RAHOVA — 20,30.

B3

0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Idiotul — 19,30 ; (sala Studio) : O femeie cu bani 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schi
tu Măgureanu) : Sfîntul Mitică Bîajlnu — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Mâgheru) ; Echilibru 
fragil - 19,30 ;
o Teatrul Mic : Iertarea — 20.
O Teatrul Glulești : Pălăria florentină — 19,30. ,
O Teatrul de stat din Tg. Mureș — secția maghiară 
(Ia Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra", sala din 
str. Alex. Sahia) : Act venețian — 20.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Mult zgomot 
pentru nimic — 19,30.
t> Teatrul satiric muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : Ca
feaua cu lapte de adio — 19.30.
• Clrtul de stat: Selecțiuni de primăvară
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CUrmare din pag. I)

buie să dea un nou șl un foarte înflă
cărat suflet acestui oraș. Vrem, prin 
crearea cît mai multor asociații de 
scriitori, să facem ca fiece oraș din 
țara noastră, și fiecare ținut al a- 
cestei țări să fie un oraș, Să fie un 
tinut în care literatura, arta, cul
tura să joace un rol de primă mînă, 
în care literatura să strălucească, 
astfel îneît din fiecare parte a tă
rii să ne vină în fiecare an, în fie
care lună și dacă s-ar putea, în fiece 
zi cărți care să sporească, să îmbo
gățească marele 'tezaur al literaturii 
noastre. Sarcina principală a to
varășilor din Asociația scriitorilor 
din Brașov este una cu sarcina 
noastră, a tuturor scriitorilor din 
această țară, scriitori cărora secre
tarul general al partidului ne dă 
dovadă de atenție, de stimă, 
ori de cîte ori are prilejul să vor
bească cu noi ți să vorbească despre 
literatura noastră. Această sarcină 
constă în aceea că trebuie să depu
nem eforturi continue pentru scrie
rea operelor noastre literare. Par
tidul și poporul nostru cer de la noi 
opere valoroase.

M-a întrebat zilele trecute o to
varășă care venea de la un ziar să 
facă o anchetă : „Tovarășe Stancu, 
sînteți de atîția ani în cîmpul lite
raturii, spuneți-ne, vă rog, ce eSte 
talentul literar 1“ Am răspuns zi- 
cînd că întrebarea aceasta mi s-ă 
pus de nenumărate ori de-a lungul 
vieții mele și că ea s-a pus și altor 
scriitori. Eu unul n-am știut niciodată 
ce este talentul, sau m-am făcut că 
nu știu. Am aflat însă din_ tinerețe 
ce înseamnă munca literară, ce este 
apriga muncă pe manuscris. In Bi
blioteca Academiei Române se gă
sesc douăsprezece mii de pagini scri
se de Eminescu. Cîte din aceste pa
gini a publicat Eminescu pînă. la 
sfîrșitul tristei lui vieți știe oricine. 
Pe cele mai multe le-a lăsat poste
rității. Am mai văzut, într-o călă
torie pe care am făcut-o în Uniu
nea Sovietică, la Biblioteca Lenin
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din Moscova, manuscrisele lui Gogol 
și manuscrise ale lui Dostoievski, 
deci a doi dintre cei mai valoroși 
scriitori ai lumii. în Franța am văzut 
manuscrisele lui Gustav Flaubert. $i 
lă Eminescu, și la Caragiale, pe care 
nu pot, vorbind la problema a- 
ceasta, să nu-1 amintesc, și la 
Gogol ca și la Dostoievski manuscri
sele arată o muncă aproape neome
nească : fiecare pagină scrisă, trans

tru că — de ce n-am spune-o ? — 
există tendința, la unii dintre noi, 
de a scrie în grabă, de a publica în 
grabă, de ă scrie lucruri gîndite in
suficient și de a da tiparului pagini 
insuficient realizate din punct de 
vedere artistic. Cred că este bine să 
dedicăm operelor noastre literare, 
muncii noastre literare, cît mai mult 
posibil din timpul nostru. Sîntem 
însă oameni și scriitori ai acestui

mai activ cu putință, în mijlocul ce
tății care-1 adăpostește și care-1 a- 
pără. Cetatea ne dă nouă, scriitori
lor, totul. La rîndul nostru trebuie 
să-i dăm cetății totul.

Aceste asociații scriitoricești, fap
tul că de la an la an noi ne bucu
răm de tot mai multe libertăți — aș 
putea spune acum, de toate liber
tățile de care avem nevoie ca scrii
tori — și ca cetățeni — au făcut

crisă șl iarăși scrisă și iarăși trans
crisă, fiecare cuvînt întărit, șters, 
scris altul și înlocuit și acela. Res
pectivii autori au muncit nu ore, ci 
zile și nopți, iar Uneori săptămîni 
întregi pe o singură pagină sau cel 
mult pe cîteva. Oricît de talentat 
ar fi (după părerea mea) un scrii
tor — și nu numai după părerea 
mea, ci după convingerea pe care 
o am ca unul care de aproape cinci
zeci de ani mă învîrtesc în mijlocul 
scriitorilor — el nu va putea ajunge 
la mari realizări fără o muncă stă
ruitoare, fără O îndelungă osteneală. 
Scriitorii care au ajuns să dea cele 
mai bune cărți, în lume sau măcar 
în literatura noastră, au fost _ acei 
scriitori, talentat! fără îndoială, dar 
care au muncit cu infinită răbdare la 
manuscris.

Pun și aici această problemă pen

secol, neliniștit ca nici unul altul, 
secol care a schimbat, în multe părți 
ale lumii, viata Oamenilor, din te
melii. Avem sarcini ca scriitori fată 
de poporul nostru și avem și sarcini 
cetățenești. Trebuie să împlinim 
sarcinile scriitoricești scriind, dar și 
sarcinile pe care ni le pune în plus 
cetatea, pe care ni le pune mulțimea 
de oameni în mijlocul cărora trăim, 
în mijlocul cărora ne desfășurăm 
activitatea. Niciodată nu am rîvnit să 
fiu un scriitor care se ascunde în 
turnul de fildeș și care vrea să scrie 
acolo pentru el și pentru o mînă de 
prieteni literatura lui. Luînd exem
plu de la înaintași iluștri, mi-a plă
cut să mă amestec în vuietul mulți
mii, să scriu despre mulțime, în 
graiul limpede al mulțimii Cred că 
scriitorul — între multe altele — 
trebuie să fie un factor activ, cît

ca de la an la an literatura noastră 
să devină tot mai valoroasă, tot mai 
bogată. Anul care s-a scurs — 1968 — 
a fost unul dintre cei mai productivi 
ani pentru literatura noastră.

Aș vrea să subliniez în această zî 
importantă pentru noi (cînd aici, în 
vechiul oraș Brașov, pe care s-a 
altoit noul oraș Brașov, a luat naș
tere Asociația scriitorilor din Brașov 
și din această regiune), faptul că 
noi, scriitorii, sprijinim în toate 
chipurile posibile, și cu toate mij
loacele pe care lc avem, de scriitori 
și de cetățeni, politica partidului 
nostru, politica guvernului nostru.

Acum două-trei săptămîni am pri
mit o scrisoare dintr-o țară foarte 
depărtată. Era de la un editor care 
m-a înștiințat că pe la jumătatea lui 
martie editează o nouă revistă că
reia ar vrea să-i dea un caracter
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internațional, și-mi cerea să-î răs
pund la cîteva întrebări pentru a le 
publica în noua lui revistă între
barea numărul unu suna așa : — 
D-voastră credeți că literatura folo
sește la ceva ? A doua întrebare era 
aceasta : Dacă credeți că literatura 
folosește la ceva, vă rugăm să ex
plicați cititorilor acestei reviste la 
ce anume servește literatura ?

Pe en-tâte-ul scrisorii pe care 
erau scrise aceste întrebări, era nu
mele editurii și data la care fusese 
ea fundată : 1886. Este multă vreme 
de cînd viața m-a învățat să nu mă 
mai mir de nimic. Dar Ia citirea 
acestei scrisori m-am mirat mult. 
Va să zică tot mai există oameni pe 
lume, ba chiar editori, care își pun 
astăzi întrebarea dacă literatura 
slujește la ceva și la ce anume...

Tovarăși, eu cred că pentru noi 
toți a trecut de mult timpul cînd 
poate și noi ne-am fi pus, în tinere
țea îndepărtată, această întrebare. 
Dar sînt zeci și zeci de ani de cînd 
noi știm cui servește literatura și la 
ce anume trebuie să servească lite
ratura. Personal, m-aș simți cu cotul 
dezonorat dacă aș scrie ceva care să 
nu servească poporului nostru, care 
să nu servească oamenilor a căror 
limbă am tnvătat-o, ca și dum
neavoastră, de la părinți și de la 
frații mai mari.

Noi scriitorii trebuie să servim (și 
servim) cele mai nobile Idei ale 
veacului nostru, acele Idei care sînt 
susținute cu înțelepciune pe plan po
litic de partidul nostru, de către con
ducerea partidului nostru, de tova
rășul Nicolae Ceaușescu personal.

Scriitorul în zilele noastre este 
din ce în ce mai mult Un factor 
activ în dezvoltarea societății noas- 
țre socialiste, este un participant ac
tiv la marea operă pe care poporul 
nostru o înfăptuiește. Slujind po
porul nostru, cauza sa, susținem lup
ta partidului nostru pentru pace și 
colaborare între popoare. Sperăm ca 
pînă la urmă, cu toată neliniștea care 
continuă a frămînta pămîntul, va

de Geo SAIZESCU

puncte de vedere
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Artă a maselor, născută din și 
pentru necesitățile lor, cinematogra
ful a generat anumite modalități 
specifice de apropiere între filme și 
public, între creație șl destinatarii 
creației. Printre acestea un loc deo
sebit de important din punct de ve
dere Ideologic și cultural îl ocupă 
cinecluburile.

Apărute cu peste un deceniu în 
urmă, cinecluburile s-au impus ca 
o formă de activitate culturală 
care-și propune să contribuie la 
educarea spectatorilor în spiritul fi
lozofiei și esteticii marxist-leniniste, 
al exigentelor față de arta cinema
tografică, pentru formarea gustului 
artistic prin cunoașterea celor mai 
valoroase creații ale cinematografiei 
naționale sau mondiale. De la un 
an la altul, în întreprinderi, școli 
și facultăți, în instituții au fost 
înființate cinecluburi, chemate să 
fructifice și să stimuleze entuziasmul 
unui mare număr de iubitori ai celei 
de-a șaptea arte, îndeosebi tineri, să 
le ofere prilejul de a învăța „să vadă" 
filme, axîndu-și înțelegerea pe con
ținutul de idei al 
operei — și pe de 
altă parte să în
vețe „să aleagă" 
spectacolele. Ac
tivitatea de in
struire cinemato
grafică în cine
cluburi tindea fi
resc spre o dez
voltare din ce în ce mal amplă, mal 
complexă. în principal, activitatea 
de educație cinematografică consta 
în prezentarea unor filme alese a- 
nume, urmată de discutarea lor, în 
conferințe pe teme generale urmate 
de exemplificări privind istoria, este
tica și teoria filmului, în întîlniri cu 
realizatorii de filme românești și dis
cutarea producțiilor respective etc.

Forme de manifestare mai avan
sate ale culturii cinematografice erau 
conferințele-cicluri, cu teme în ge
nul : „Cum trebuie să se oglindească 
realitatea în film", „De ce mi-a plă
cut filmul X“ ș.a. La toate aceste 
manifestări — cu săli pline — parti
cipau de cele mai multe ori cineaști 
profesioniști, critici cinematografici 
și diferiți oameni de artă și cultură 
„Secretul" atragerii maselor de tineri 
la aceste activități de instruire cul- 
tural-cinematografică consta în fap
tul că, de fiecare dată, organizatori! 
căutau (si în numeroase cazuri gă
seau) cele mai atracțioase subiecte.

Din păcate însă, entuziasmul cine- 
clubiștilor a fost lipsit de cadrul or
ganizatoric necesar închegării unei 
ample mișcări culturale ; s-a ajuns 
chiar ca orice formă de prezentare 
a unui film să fie considerată „cine- 
club" : și proiecțiile ce urmau după 
felurite activități obștești, și cara
vanele cinematografice, cercurile 
foto, proiecțiile post-conferințe etc., 
etc. Teren propice anumitor „iniția
tive" locale, care au transformat ac
tivitatea cercurilor de cultură cine
matografică într-o sursă de venituri. 
Pe de altă parte. în Capitală exista 
de pildă un „cineclub" al unor mi
nistere, cu mii de membri, al cărui 
rost era doar să favorizeze viziona
rea unor filme de arhivă... de trei 
ori pe săptămînă I Au apărut multe 
asemenea așa-zise cinecluburi fără 
preocupări și program cultural do 
specialitate.

Și Arhiva, și Direcția rețelei ci
nematografice și a difuzării filmelor 
s-au sesizat și au sistat furnizarea 
filmelor, generalizînd însă această

triumfa rațiunea și că oamenii vor 
găsi înăuntrul ființei lor puterea și 
înțelepciunea — a renunța la foc, 
la distrugeri, la ucideri, la pustiirea 
de ținuturi și — cu armele moderne 
de astăzi — la pustiirea chiar a unor 
continente.

Noi sîntem datori față de po
porul nostru si fată de conștiința 
noastră Să slujim aceste nobile si 
înalte idei si le slujim. Noi tre
buie să dăm viată acestor idei, să 
dezvoltăm frumosul, să înfrumuse
țăm si să îmbogățim viata spiri
tuală a oamenilor.

Nu pot să închei fără a cita cî
teva cuvinte memorabile rostite de 
secretarul general al partidului, to
varășul Nicolae Ceaușescu, la adu
narea generală a scriitorilor din 
noiembrie 1968 : „Militînd pentru 
arta angajată situată ferm pe 
pozițiile Ideologiei marxist-leninis
te, partidul nostru s-a pronun
țat și se pronunță pentru o 
largă diversitate de stiluri și ma
niere artistice. Combătînd anume 
viziuni înguste din trecut, unele pă
reri rigide cu privire la caracterul 
artei, partidul stimulează preocu
parea scriitorilor, a tuturor artiș
tilor din tara noastră, pentru per
fectionarea măiestriei, pentru îm
bogățirea mijloacelor de exprimare, 
pentru o continuă inovare creatoa
re, pornind de la premisa că di
versitatea de stiluri si forme ar
tistice nu face altceva decît să 
exprime mal pregnant conținutul, 
să-l facă mai accesibil omului pen
tru care este creată opera de artă".

închei, adăugind că noi, scriitorii, 
nu ne vom abate niciodată de la 
ideile cuprinse în cuvântarea rostită 
de secretarul general al C.C. al 
P.C.R. la adunarea scriitorilor din 
noiembrie, anul trecut, idei și prin
cipii care sînt ale noastre, ale tutu
ror scriitorilor din România.

măsură și făcînd ca de ani de zile 
o serie de cinecluburi să suporte con
secințele unei asemenea măsuri.

Ar trebui, cred, reluate tratativele 
pentru reglementarea acestei situații. 
Esențial este ca cinecluburile să în
țeleagă că activitatea de cultură ci
nematografică nu se face numai prin 
prezentări de filme de arhivă, ci 
și prin utilizarea în scopul propus 
a fondului de filme existent pe 
piață. Că dacă cineclubul, printre 
altele, este un club de discuție este
tică asupra artei cinematografice — 
atunci să fie așa și nu o formă de 
proiecție cinematografică oarecare, 
scoasă dc sub rigorile exploatării 
comerciale.

Condiția cineclubului românesc de 
pînă acum a fost, în cele mai bune 
momente ale sale, simbioza dintre 
cunoașterea artei filmului (istorie, 
teorie și estetică, predată în lecții, 
expuneri, discuții, întîlniri cu crea
tori de filme) și inițierea în tehnica 
realizării unul film profesionist, la 
început in teorie și mal apoi în 
practică...

Cineaștii ama
tori cei mai do
tați, avînd un 
acut simț al rea
lității, reușesc de 
multe ori să 
transpună pe pe
liculă, cu emoție, 
viața contempo
ranilor lor, pe 

care o trăiesc, o văd, o aud, 
o simt. Ei sînt capabili să sur
prindă cu mijloacele cinemato
grafului plenitudinea vieții de azi, 
viața lor. Cele mai bune rezultate 
le-au dat și le dau cineaștii amatori 
care Îmbină armonios teoria cu prac
tica filmului. Mă refer în special la 
rezultatele deosebite obținute de 
cinecluburile timișorene, grație pa
siunii și aptitudinilor dovedite de 
amatorii cineaști, artiști autentici — 
Sandu Dragoș și Gelu Mureșan. Poe
mul cinematografic „Cărările apelor" 
(pe motive folclorice) realizat de pri
mul și „Animatele" filozofice reali
zate de cel de-al doilea pot figura 
pe lista oricărui palmares interna
țional.

Si nu numai ei, ci ș! alții, în alte 
părți, își pun talentul în slujfia aces
tei arte pe care o iubesc, realizînd 
filme documentare, tehnice, științi
fice, turistice, sportive și artistice, 
contribuind, în felul lor, meritoriu 
la educația patriotică, estetică și 
etică, socială a oamenilor muncii, a 
studenților, a elevilor, la îmbogățirea 
cunoștințelor profesionale și de cultu
ră generală ale acestora.

Fără a fi un adept al încurajării 
cinematorismului ca trambulină a 
profesionismului, trebuie să mențio
nez totuși că el a favorizat și afir
marea unor talente autentice, tineri 
care acum sînt studenți la I.A.T.C.

Iar, poate, mîine vor fi maeștri !
Există, după părerea mea, toate 

îndreptățirile pentru sprijinirea con
secventă și competentă a cineclu- 
burilor — aflate pînă nu de mult 
în voia întîmplării. Aș vorbi 
chiar despre necesitatea stimulării 
organizate, a orientării acestei acti
vități, pe ambele sale lături (cultură 
cinematografică și cinematorism) sau 
numai pe una dintre ele, în funcție 
de condițiile locale, de la caz Ia caz. 
Nu putem rămîne indiferenți la fap
tul că unele cinecluburi s-au des
trămat, că altele lîncezesc, că expe
riența pozitivă, realizările nu se 
bucură de popularizarea cuvenită. 
Este vorba, aici, și despre anumite 
dificultăți de ordin material. Pro
blema ar merita studiată temei
nic, ar trebui cu mal multă 
stăruință căutate soluții pentru 
re vitalizarea, din acest punct de 
vedere, a unei mișcări artistice 
care și-a dovedit viabilitatea cu oca
zia festivalurilor organizate în anii 
trecuti. în această ordine de idei, 
aș vrea să pun în discuție următorul 
fapt constatat cu ocazia deselor dis
cuții avute cu reprezentanții 
U.A.S.R., de exemplu, și cu cei 
ai Ministerului învățămîntului. Pe 
lîngă cele mai multe institute de 
învătămînt superior există aparatură 
cinematografică neîntrebuințată. îm
pachetată, așa cum a sosit din vamă, 
așteaptă să fie folosită în laboratoa
rele de cineficare. De frică să nu 
„strice" studenții aparatele, institu
tele le țin sub lacăt 1

Se impune cu necesitate o reconsi
derare a stării cinecluburilor, o luare 
de poziție din partea celor în drept, 
măsuri capabile să ducă atît la evi
tarea în continuare a nepriceperii, a 
fărîmițării organizatorice, cît și 
Ia soluționarea complexelor dar re
zolvabilelor probleme legate de a- 
ceastă splendidă mișcare culturală de 
esență populară. Unele inițiative lău
dabile pe această linie ale U.G.S.R., 
ale Consiliului National al Pionierilor, 
ale U.A.S.R., sau ale Casei Centrale 
a Creației Populate, pasiunea anima
torilor fideli ai cinecluburilor merită 
toată atenția. Eforturile disparate nu 
pot insă rodi din plin. E necesară 
colaborarea tuturor forurilor intere
sate, participarea lor la o acțiune 
colectivă, inclusiv în ce privește spri
jinirea activității concrete de îndru
mare desfășurată de Comisia de cine
cluburi a asociației cineaștilor (rolul, 
mijloacele și sarcinile acestei comi
sii, raporturile ei cu instituțiile care 
patronează cinecluburile ar trebui 
să facă obiectul unei preocupări 
speciale, menită să înlăture actualele 
neclarități și impedimente).

Cred că aceasta ar permite o 
coordonare a activităților lor, 
ar stimula crearea de noi cineclu
buri, ar stabili raporturile între cine
cluburi, între cinecluburi și organele 
lor tutelare, între cinecluburi și 
A.N.F. — D.R.C.D.F., ar media cola
borarea cu Asociația cineaștilor (în 
acordarea asistentei de specialitate) 
chestiuni destul de greu de rezolvat 
în actuala formulă.
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Vizita șefului Departamentului 
Pditic Federal al Elveției,

3

V U o

Sosirea

Charles Albert Dubois, ambasado
rul Elveției la București a oferit, 
luni după-amiază, în saloanele Casei 
centrale a armatei, o recepție cu 
prilejul vizitei în Republica Socia
listă România a șefului Departamen
tului Politic Federal al Elveției, dr. 
Willy Spiihler, și a soției sale.

Au luat parte Ion Pățan, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Corneliu Mănescu, ministrul aface
rilor externe, loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini,

Octavian Groza, ministrul energiei 
electrice, Pompiliu Macovei, pre
ședintele Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, reprezentanți ai 
conducerii altor ministere și institu
ții centrale, precum și persoanele o- 
ficiale române și elvețiene care în
soțesc pe ministrul elvețian.

Au fost prezenți șefi ai unor misi
uni _ diplomatice acreditați la Bucu
rești și alți membri ai corpului di
plomatic.

(Agerpres)

Dineu oferit 
de Willy Spiihler

Șeful Departamentului Politic Fe
deral al Elveției, dr. Willy Spiihler, 
împreună cu soția, a oferit luni un 
dineu în onoarea ministrului aface
rilor externe al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și a 
soției sale.

Au luat parte membri ai guvernu
lui, alte persoane oficiale române, 
precum și persoanele oficiale elve
țiene care însoțesc pe oaspete.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă prietenească, 
cei doi miniștri de externe au rostit 
toasturi.

în toastul său, ministrul elvețian, 
după ce a mulțumit pentru calda os
pitalitate cu care a fost înconjurat 
cu prilejul vizitei în România, a ară
tat că aici a găsit mărturii ale unei 
prietenii care îi sînt deosebit de pre
țioase, a putut să cunoască unele as
pecte ale realității românești. Vitali
tatea și forța creatoare a poporului 
dv. — a spus vorbitorul — m-au im
presionat profund și țin să vă felicit 
pentru realizările sale. cu totul re
marcabile.

Referindu-se la problemele interna
ționale abordate, oaspetele elvețian 
a remarcat cu satisfacție unanimita
tea de păreri, sinceritatea relațiilor 
româno-elvețiene, bazate pe respect 
și stimă reciprocă.

în încheiere, dr. Willy Spiihler a 
toastat pentru sănătatea președintelui 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, a președintelui Consiliu
lui de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
pentru fericirea personală a ministru
lui afacerilor externe, pentru pace

în lume șî prietenia între popoarele 
României și Elveției.

Răspunzînd, ministrul afacerilor 
externe și-a exprimat satisfacția de 
a fi putut continua cu prilejul 
scurtei vizite a ministrului de exter
ne elvețian dialogul fructuos și ami
cal început în ultimii ani. Cu ace
lași prilej, a fost reafirmată dorința 
ambelor părți de a dezvolta multila
teral relațiile româno-elvețiene, de a 
contribui la întărirea păcii, la dez
voltarea spiritului de colaborare și 
înțelegere în Europa.

Amplificarea si dezvoltarea tradi
ționalelor schimburi dintre țările 
noastre — a șpus ministrul român 
— nu Pot decît să constituie un 
stimulent și o contribuție pozitivă 
Pe care o pot aduce la cauza secu
rității continentului nostru două 
țări europene cu sisteme sociale di
ferite dar animate de aceeași do
rință de pace și colaborare — ex
presie a voinței lor de a promova 
în relațiile internaționale respectul 
suveranității și dreptul popoarelor 
de a-si făuri viitorul potrivit aspi
rațiilor lor.

Ministrul Corneliu Mănescu a 
toastat în încheiere pentru prospe
ritatea si fericirea poporului elve
țian, în sănătatea președintelui 
Confederației elvețiene, Ludvig von 
Moos, în sănătatea șefului Departa
mentului Politic Federal al Elve
ției, dr. Willy Spiihler, și a soției 
sale, pentru sănătatea si fericirea 
celor prezenți la dineu.

(Agerpres)

La invitația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, luni la amiază a sosit în Capi
tală o delegație a Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., condusă de Gheorghi 
Samsonovici Dzotenidze, vicepreșe
dinte al Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele Pre
zidiului Sovietului Suprem al R.S.S. 
Gruzine. Din delegație fac parte de
putății Valentin Dimitrevici Șașin, 
ministrul industriei extractive, petro
liere al U.R.S.S., Gheorghi Alexan- 
drovici Jukov, comentator politic al 
Ziarului „Pravda“, Gheorghi Fedo- 
rovici Antosiak, prim-vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri al R.S.S. 
Moldovenești, Parfentii Vasilevici 
Guzenko, președinte al Comitetu
lui Executiv al Sovietului de deputați 
ai oamenilor muncii din regiunea Ke
merovo, Tatiana Vladimirovna Șlo- 
pak, șeful catedrei de oftalmologie 
din Institutul de medicină din Kiev, 
Avgust Karlovici Zitmanis, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc 
Riga al P.C. din Letonia, Galina 
Alexandrovna Borzova, țesătoare la 
Combinatul textil din Krasnodar, și 
Hamid Zaidov, președintele colhozu
lui „Urunhodjaev" din raionul Hod- 
jentsk — R.S.S. Tadjică.

Pe aeroportul Băneasa, delegația a 
fost salutată de Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
Mia Groza, Kovacs Gyorgy, Ilie Mur-

★

în cursul după-amiezii, delegația 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. a de
pus o coroană, de flori la Monumen
tul eroilor luptei pentru libertatea 
poporului și a patriei, pentru socia
lism.

în aceeași zi, oaspeții au depus o 
coroană de flori la Monumentul eroi
lor sovietici.

gulescu, Gheorghe Necula, vicepre
ședinți ai M.A.N., Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă și Nicolae Toader, 
miniștri, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Mi
hail Roșianu, președintele Consiliului 
general- A.R.L.U.S., Aurel Vijoli, 
președintele Comisiei economico-fi- 
nanciară a M.A.N., Alexandru Sen- 
covici, președintele Comisiei pentru 
industrie, construcții și transporturi 
a M.A.N., Mihail Levente, președin
tele Grupului interparlamentar ro
mân, Ilie Rădulescu și Aldea Mili- 
taru, șefi de secție la C.C. al P.C.R., 
Vasile Potop, secretar al Consiliu
lui Național al Frontului Unității 
Socialiste, deputați și alte persoane 
oficiale.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la Bucu
rești, și membri ai ambasadei.

La sosire, un grup de pionieri a 
oferit oaspeților flori.

în scurte alocuțiuni rostite pe ae
roport, președintele Marii Adunări 
Naționale, Ștefan Voitec, și condu
cătorul delegației Sovietului Suprem, 
G. S. Dzotenidze, și-au exprimat 
convingerea că vizita delegației So
vietului Suprem al U.R.S.S. în Ro
mânia va duce la dezvoltarea legă
turilor prietenești dintre cele două 
adunări reprezentative, dintre po
poarele român și sovietic.

★

La solemnități au luat parte depu- 
tați ai Marii Adunări Naționale, ge
nerali și ofițeri superiori, reprezen
tanți ai Ministerului Afacerilor Ex
terne și Consiliului popular al muni
cipiului București, precum și membri 
ai Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

(Agerpres)

Cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a creării mișcării pentru 
pace, luni după-amiază a avut loc 
în Capitală o conferință, la care au 
luat parte reprezentanți ai Comitetu
lui Național pentru Apărarea Păcii, 
conducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, oameni 
de știință, artă și cultură, oameni 
ai muncii din întreprinderile și in
stituțiile bucureștene, reprezentanți 
ai cultelor, tineret.

în expunerea sa, prof. univ. dr. 
Tudor D. Ionescu, președintele 
C.N.A.P., a amintit că în urmă cu 
20 de ani, cînd s-a trecut la organi
zarea pe plan mondial a partizaniloi’ 
păcii, inițiativa a găsit un puternic 
răsunet în țara noastră. întrunind 
adeziunea tuturor categoriilor de ce
tățeni ai patriei noastre, a arătat 
el, mișcarea pentru pace se identifică 
cu cele mai puternice năzuințe ale 
poporului român, de desăvîrșire a 
construcției edificiului luminos al so
cialismului, de prietenie și colabo
rare multilaterală cu toate țările lu
mii, în condițiile unei păci trainice, 
bazate pe respectarea dreptului fie
cărei națiuni de a-și hotărî singură

destinul. Voința de pace a poporu
lui 'român — a subliniat vorbitorul 
— își găsește cea mai concludentă 
expresie în întreaga politică pe care 
o promovează Partidul Comunist Ro
mân, statul nostru socialist, politică 
inspirată de interesele fundamentale 
ale națiunii noastre, de interesele su
preme ale păcii și socialismului. în 
deplină concordanță cu preocupările 
pentru înflorirea multilaterală a 
patriei noastre, România socialistă 
se manifestă pe arena internațională 
printr-o politică externă pătrunsă de 
spiritul responsabilității față de des
tinele omenirii, ale păcii, acționînd 
hotărît și perseverent pentru solu
ționarea prin tratative a problemelor 
cu care umanitatea este confruntată, 
pentru concentrarea eforturilor tutu
ror statelor în direcția continuării 
și adîncirii destinderii în viața in
ternațională.

în încheiere a fost prezentat un 
program cultural-artistic.

★
Manifestări asemănătoare au avut 

loc și în alte localități din țară.
(Agerpres)

ai P. C. Bulgar
Luni dimineața a sosit în Capi

tală o delegație de activiști ai Parti
dului Comunist' Bulgar, condusă de 
Nenclo Stanev, membru supleant al 
C.C. al P.C. Bulgar, prlm-secretar al 
Comitetului județean Loveci al 
P.C.B., care, la invitația C.C. al 
P.C.R., face o vizită pentru schimb 
de experiență in țara noastră.

La sosire, în Gara de Nord, dele
gația a fost întîmpinată de tovarășul 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au fost prezenți Gheorghi Bog
danov, ambasadorul Bulgariei la 
București, și membri al ambasadei.

(Agerpres)
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A.

Cronica zilei

Luni, în pavilionul central al Com
plexului expozițional din Piața Scîn- 
teii din Capitală s-a deschis Expozi
ția industrială elvețiană, organizată 
sub egida Oficiului elvețian de ex
pansiune comercială.

La inaugurare au luat parte Ion 
Pățan, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Octavian Groza și Pom
piliu Macovei, miniștri, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor ex
terne, Victor Ionescu, președintele 
Camerei de Comerț.

Au participat dr. Willy Spiihler, șe
ful Departamentului Politic Federal 
al Elveției, și Charles Albert Dubois, 
ambasadorul Elveției la București.

Erau de față membri ai conducerii 
unor ministere economice, conducă
tori de Instituții centrale și întreprin
deri de stat pentru comerțul exterior, 
oameni de știință, specialiști din.mari 
uzine bucureștene, ziariști. Au luat 
parte șefi ai misiunilor diplomatice 
și alți membri ai corpului diplomatic.

După intonarea imnurilor de stat 
ale Elveției și Republicii Socialiste 
România, Frederic Hummler, preșe
dintele Oficiului elvețian de expan
siune comercială, a rostit cuvîntul 
de deschidere.

în continuare, a luat cuvîntul dr. 
Willy Spiihler, care a spus printre al
tele : Venirea mea în România îmi 
permite să reînnoiesc excelentele 
contacte personale pe care colegii 
mei din Consiliul Federal și eu per
sonal le-am stabilit, cînd am avut 
cinstea de a primi la Berna, în 1966, 
pe președintele Consiliului de Mi
niștri al României, excelența sa dl. 
Ion Gheorghe Maurer, și pe ministrul 
dv. al afacerilor externe, excelența sa 
dl. Corneliu Mănescu, în 1968. Pre
zenta expoziție va contribui la întă
rirea foarte bunelor relații care exis
tă între Confederația Elvețiană și Re
publica Socialistă România.

Ministrul elvețian a trecut apoi în 
revistă unele aspecte ale dezvoltării 
economiei țării sale, ale relațiilor co
merciale tot mai largi pe care Elve
ția le promovează cu diferite țări ale 
lumii, indiferent de orînduirea lor 
social-politică.

Referindu-se Ia relațiile dintre El
veția și România, dl. Willy Spiihler 
a spus : Nu trebuie să uităm că Ro
mânia, care este astăzi gazda noastră, 
după ce a fost multă vreme o na
țiune esențialmente agricolă, a dat 
la rîndul său exemplul unui avînt in
dustrial și unui dinamism extraordi
nar, care i-au permis să mențină, în 
ultimii ani, un ritm de progres eco
nomic extrem de ridicat. Prin iniția
tiva lor, conducătorii țării dv. nu nu
mai că au modernizat agricultura, dar 
au extins, de asemenea, domeniile 
industriale ale țării, precum și cîmpul 
de activitate al comerțului său exte
rior. Dacă relațiile comerciale dintre 
Elveția și România sînt vechi, constat 
eu plăcere că ele s-au dezvoltat șî 
mai mult în ultimii ani și că produc
ția celor două țări a găsit un teren 
foarte fertil de cooperare.

în încheiere, oaspetele a exprimat 
gazdelor recunoștința sa pentru ospi
talitatea cu care a fost primit și a ex

primat speranța că raporturile stabi
lite și reînnoite cu prilejul actualei 
vizite în România vor contribui la o 
mai bună înțelegere reciprocă.

Salutînd prezența la deschiderea 
expoziției a domnului Willy Spiihler, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, loan Avram, s-a referit la 
diverse aspecte ale colaborării pe tă- 
rîm economic dintre România și El
veția, și a relevat posibilitățile ce 
există pentru dezvoltarea și diversi
ficarea schimburilor comerciale, pen
tru adîncirea cooperării economice și 
tehnico-științifice dintre cele două 
țări.

Ca și dv., stimate d-Ie consilier fe
deral — a arătat vorbitorul — împăr
tășesc părerea că deschiderea la 
București a Expoziției industriale el
vețiene va contribui la întărirea legă
turilor de prietenie și colaborare în
tre cele două țări ; ea ne oferă tot
odată fericitul prilej de a ne întregi 
imaginea despre remarcabilele reali
zări ale Elveției contemporane — rod 
al unor vechi tradiții și al eforturilor 
pline de inventivitate și spirit de efi
ciență care caracterizează poporul dv. 
Dorința pe care o împărtășim în a- 
cest sens își are o temelie trainică în 
dezvoltarea multilaterală și plină de 
dinamism a economiei României, care 
și-a creat noi ramuri industriale, a 
obținut rezultate pozitive în domeniul 
construcțiilor de mașini și în alte sec
toare, care i-au asigurat creșterea 
competitivității produselor și extinde
rea gamei sortimentelor disponibile 
pentru export, lărgirea bazei pentru 
participarea la circuitul economic 
mondial. Organizarea acestei expozi
ții, care oferă specialiștilor și tehni
cienilor români posibilitatea unei mai 
bune cunoașteri a nivelului de dez-, 
voltare a industriei din Elveția, con
stituie în același timp, pentru specia
liștii și oamenii de afaceri elvețieni, 
prezenți la acest eveniment, un bun 
prilej pentru o mai amplă studiere a 
pieței românești, a capacității ei de 
absorbție, prospectarea și valorifica
rea unor noi domenii și forme de co
operare între firmele elvețiene și în
treprinderile românești. Urez succes 
deplin organizatorilor expoziției și 
am convingerea că ea va da un nou 
impuls dezvoltării relațiilor econo
mice dintre România și Elveția.

Cei prezenți au vizitat apoi expozi
ția. în incinta pavilionului, pe o su
prafață de circa 10 000 mp, 130 de fir
me și companii industriale elvețiene 
își prezintă produsele. Sînt expuse 
aici cele mai noi și reprezentative 
mostre ale industriei elvețiene, prin
tre care o gamă variată de mașini- 
unelte pentru prelucrarea metalelor 
și a lemnului, mașini și instalații pen
tru prelucrarea, distribuția și folo
sirea energiei electrice și termice, e- 
chipamente pentru industria textilă, 
chimică și grafică, aparate de măsură 
și control, instrumente optice și de 
mecanică fină. Bogat reprezentate 
sînt și realizările industriei chimice 
și farmaceutice, precum șî cele ale 
tradiționalei industrii de ceasorni
cărie.

(Agerpres)

Luni după-amiază, președintele 
Marii Adunări Naționale, Ștefan 
Voitec, a primit delegația Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., condusă de G. S. 
Dzotenidze, vicepreședinte al Prezi
diului Sovietului Suprem al U.R.S,S., 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al R.S.S. Gruzine.

La primire au fost de față Mia 
Groza, Kovacs Gyorgy, Ilie Murgu- 
lescu, Gheorghe Necula, vicepreșe
dinți ai Marii Adunări Naționale, Va
sile Potop, secretar al Consiliului Na
țional al Frontului Unității Socialiste,

Iuliu Fejes, secretar al Marii Adunări 
Naționale, George Marin, director 
în Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și I. K. Tomșin, consilier al 
Ambasadei Uniunii Sovietice la 
București.

Cu acest prilej a avut loc o discu
ție tovărășească, în cadrul căreia 
oaspeții au luat cunoștință de activi
tatea Marii Adunări Naționale și au 
împărtășit din experiența Sovietului 
Suprem.

(Agerpres)

DINEU OFERIT DE PREȘEDINTELE 
MARII ADUNĂRI NAȚIONALE

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a oferit luni un 
dineu în cinstea delegației Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., condusă de 
G. S. Dzotenidze, vicepreședinte al 
Prezidiului Sovietului Suprem, care 
ne vizitează țara.

La dineu au participat Dumitru 
Petrescu, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Constantin Pîrvulescu, 
președintele Comisiei Centrale de 
Revizie a C.C. al P.C.R., Mihai] Ro
șianu, președintele Consiliului Ge
neral A.R.L.U.S., vicepreședinții Ma
rii Adunări Naționale și președinți 
al Comisiilor permanente ale M.A.N., 
miniștri, deputați, oameni de știință 
si cultură.

Erau prezenți I. S. Ilin, ministru 
consilier al Ambasadei Uniunii So
vietice Ia București, și membri ai 
ambasadei.

în timpul dineului, desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească, Ștefan 
Voitec și G. S. Dzotenidze au rostit 
toasturi.

Exprimîndu-și satisfacția profundă 
prilejuită de vizita în România a de
legației Sovietului Suprem al Uniu
nii Sovietice, președintele Marii A- 
dunări Naționale a spus :

Partidul Comunist Român, gu
vernul tării noastre, Marea Aduna
re Națională, întregul popor român 
dau o înaltă prețuire prieteniei tra
diționale si alianței frățești româno- 
sovietice, bazate Pe comunitatea te
lurilor si orînduirii sociale, pe prin
cipiile marxism-Ieninismului si in
ternaționalismului. socialist.

Legăturile de prietenie și coope
rare statornicite între Marea Adu
nare Națională a Republicii Socia
liste România și Sovietul Suprem 
al Uniunii Sovietice — a subliniat 
vorbitorul — au cunoscut de-a lun
gul anilor o constantă ' și rodnică 
dezvoltare.

Salutînd vizita dv. în tara noastră 
ne exprimăm convingerea că aceas
ta va Prileiui un nou si util schimb 
de experiență, că ne va da posibili
tatea să ne informăm reciproc asu
pra activității organelor Pe care le 
reprezentăm.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a toastat în sănătatea se
cretarului general al C.C. al 
P.C.U.S., tovarășul Leonid Brejnev.

a președintelui Sovietului Suprem, 
tovarășul Nikolai Podgornîi, a pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
tovarășul Alexei Kosîghin, a con
ducătorului delegației Sovietului 
Suprem și a membrilor delegației, 
pentru prosperitatea Uniunii Sovie
tice si fericirea popoarelor sale, 
pentru întărirea continuă a prie
teniei dintre Republica Socialistă 
România si Uniunea Sovietică, pen
tru pace în lumea întreagă.

Vicepreședintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și-a 
exprimat marea satisfacție de a pu
tea transmite în, numele Sovietu
lui Suprem și al poporului sovietic 
un salut cordial Marii Adunări Na
ționale si întregului popor român.

Primirea prietenească făcută de
legației noastre în admirabila dv. 
Capitală — a spus oaspetele — ne 
stîmeste un sentiment de profundă 
recunoștință. Ne dăm seama că sen
timentele manifestate fată de noi. 
aici, pe pămîntul românesc consti
tuie o expresie a prieteniei exis
tente între poporul român și po
poarele Uniunii Sovietice. Oamenii 
muncii din tara noastră dau o înal
tă apreciere acestei prietenii și de
pun toate eforturile pentru întărirea 
ei pe mai departe.

în continuare, oaspetele a adău
gat : Sîntem profund convinși că în 
urma schimbului de delegații parla
mentare, a studierii reciproce a ex
perienței muncii în domeniul con
struirii socialismului și comunismu
lui, colaborarea multilaterală dintre 
țările noastre se va extinde și în
tări. Urăm din tot sufletul poporului 
frate român noi și mari succese în 
îndeplinirea mărețelor sarcini trasate 
de Congresul al IX-lea al Partidu
lui Comunist Român.

în încheiere, G. S. Dzotenidze a 
toastat pentru Partidul Comunist Ro
mân, pentru Comitetul său Central, 
pentru Consiliul de Stat, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, pen
tru guvernul Republicii Socialiste 
România, în frunte cu tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, pentru Marea A- 
dunare Națională și pentru președin
tele ei, tovarășul Ștefan Voitec, pen
tru prietenia frățească dintre po
poarele sovietic și român.

(Agerpres)

Ministrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, a primit luni la amiază 
delegația parlamentară iordaniană, 
condusă de Suleiman Nabulsi, sena
tor, care a făcut o vizită în țara 
noastră.

La întrevedere, care s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, au 
participat Petru Burlacu, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și prof. 
Stanciu Stoian, secretar 'general al 
Ligii române de prietenie cu po
poarele din Asia și Africa.

Delegația parlamentară iordaniană, 
condusă de Suleiman Nabulsi, sena
tor, care a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră, a părăsit luni seara 
Capitala.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, 
delegația a fost salutată de Mihai) 
Levente, președintele Grupului inter
parlamentar român, prof. Stanciu 
Stoian, secretar general al Ligii ro
mâne de prietenie cu popoarele din 
Asia și Africa, de deputați în Marea 
Adunare Națională.

★
Ministrul poștelor și telecomunica

țiilor, Mihai Bălănescu, a plecat la 
Belgrad pentru a face o vizită- la in
vitația Consiliului de Poștă și Tele
comunicații din R.S.F. Iugoslavia. 
Ministrul român va avea convorbiri 
cu oficialitățile iugoslave asupra dez
voltării relațiilor în domeniul poștei 
și telecomunicațiilor și va vizita di
ferite obiective din acest sector.

•Ar
Luni seara s-a întors din R. D. 

Germană George Macovescu, prira- 
adjunct- al ministrului afacerilor ex
terne, care, la invitația conducerii 
Ministerului Afacerilor Externe al 
Republicii Democrate Germane, a 
făcut o vizită în această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
erau prezinți membri ai conducerii

M.A.E. și funcționari superiori din 
minister.

Au fost de față Ewald Moldt, am
basadorul Republicii Democrate Ger
mane la București, și membri al am
basadei.

★
Luni dimineața au început con

vorbirile între delegația Republicii 
Socialiste România si delegația gu
vernamentală a Republicii Tanza
nia, care se află în viztă în tara 
noastră.

Delegația română este condusă de 
Bujoi- Almășan, ministrul minelor, 
iar delegația Tanzaniei de Abdul 
Babu, ministrul comerțului si in
dustriei.

în cadrul convorbirilor au fost 
abordate probleme privind posibi
litățile de lărgire a cooperării eco
nomice în domeniile minier și eco
nomiei forestiere, precum și în le
gătură cu dezvoltarea schimburilor 
de mărfuri ce interesează cele două 
țări.

în cursul aceleiași zile, delegația 
guvernamentală a Republicii Tan
zania a mal avut întrevederi cu 
membri al conducerii unor între
prinderi de comerț exterior și ai 
Băncii Române de comerț exterior.

Specialiști din delegație au vizi
tat Complexul de industrializare a 
lemnului din Constanta, iar alti 
membri ai delegației. Uzinele 
„23 August" șl Fabrica de masini- 
unelte și agregate București.

Ministru] minelor a oferit, în 
cinstea oaspeților, un dineu.

în cursul zilei de duminică, dele
gația a vizitat obiective turistice 
de pe Valea Prahovei.

*

La încheierea vizitei în țara noas
tră, ministrul sănătății și prevederi-

lor sociale din Polonia, Jan, Kos- 
trzewski, a avut o convorbire cu re
dactorii Constantin Pavel, de la „A- 
gerpres", și Victoria Andrei, de la Ra
diodifuziunea română, cărora le-a de
clarat printre altele :

Călătoria pe care am făcut-o în Ro
mânia a constituit .pentru mine și co
legii mei o nouă posibilitate de a cu
noaște sistemul de organizare, ca șl 
dezvoltarea rețelei de asistență me
dicală din țara dv. în policlinicile din 
Capitală, cît și în spitalul cel nou din 
Constanța am remarcat, îndeosebi, 
accentul ce se pune pe ridicarea ca
pacității tehnice de investigare și tra
tament. Am remarcat, de asemenea, 
atenția ce se acordă asigurării ca
drelor cu pregătire superioară de 
specialitate și existența unei strînse 
colaborări între spital și policlinică.

în continuare, ministrul polonez a 
trecut în revistă cîteva aspecte ale 
activității medicale și sanitare din 
țara sa, arătînd că după unirea insti
tuțiilor medicale cu cele de învăță- 
mînt s-a creat astfel o bază mate- 
rial-științifică de dezvoltare a acesto
ra. El s-a referit, de asemenea, la 
succesele obținute în acțiunea de pro
filaxie, la crearea unor condiții mai 
bune de sănătate, la preocupările 
pentru lărgirea, în viitor, a activității 
de asistență medicală și socială.

Referindu-se la acordul de colabo
rare semnat între cele două minis
tere, oaspetele a arătat că acest do
cument va contribui la cunoașterea 
reciprocă a realizărilor din cele două 
țări în special pe tărîm științific. Mi
nistrul polonez a subliniat marea uti
litate a contactelor directe exprimîn
du-și dorința ca ele să fie urmate de 
alte întîlniri între specialiștii celor 
două ministere.

în încheiere, ministrul Jan Kos- 
trzewski a exprimat mulțumiri pen
tru primirea călduroasă și prieteneas
că care i-a fost făcută delegației, pre
tutindeni, în timpul vizitei în țara 
noastră.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 23, 24 și 
25 aprilie. în țară : Vreme relativ 
călduroasă. Cerul va fi variabil, 
mal mult noros în jumătatea de

nord a țării, unde vor cădea ploi 
slabe locale. In rest, ploi 
izolate. Vint slab, pînă la potri
vit predominînd din sectorul 
nord-vestlc. Temperaturile mini
me vor fi cuprinse intre 4 și 14 
grade, iar maximele între 12 și 22, 
izolat mai ridicate în sudul țării. 
In București : Vreme relativ căl
duroasă. Cerul va fi variabil. Vint 
slab, pină la potrivit, predominînd 
din sectorul vestic. Temperatura 
în creștere.

Festivaluri studentesti
Luni seara s-a deschis la Casa de 

cultură a studenților din Capitală 
ediția 1969 a Festivalului de primă
vară al artei studențești.

Pînă la 2 mai, data închiderii fes
tivalului, pe estra,da Casei dd cultură 
a studenților din Capitală vor evolua 
în fiecare seară formațiile artistice 
ale Universității, Institutului politeh
nic,' Academiei de Studii Economice, 
Institutului agronomic, Institutului 
de petrol, gaze și geologie și Insti
tutului de medicină și farmacie, care 
susțin piese de teatru, spectacole 
muzical-coregrafice, concerte de es
tradă și de muzică populară.

■ă

La Cluj s-au încheiat întrecerile 
artistice din cadrul celei de-a pa
tra ediții a tradiționalului festival

„Primăvara studențească". Timp de 
zece zile. Casa de cultură a stu
denților. Ca»a universitarilor, ma
rile săli de expoziții au cunoscut 
pulsul viu al vieții artistice stu
dențești. Au fost organizate spec
tacole teatrale șl folclorice, con
certe de muzică ușoară, corală si 
muzică de cameră, concursuri de 
creație artistică în domeniile lite
raturii, muzicii și plasticii. Festi-' 
valul s-a bucurat de participarea 
unor prestigioase formații studen
țești din tară si de peste hotare.

După aprecierea academicianului 
Constantin Daicoviciu. președintele 
de onoare al festivalului, actuala e- 
ditie a constituit o nouă treaptă în 
dezvoltarea artei studentesti, o ma
nifestare cultural-artistică de presti
giu. I

@ TITLUL MONDIAL A

Aseară tîrziu s-a încheiat la Mtin- 
chen finala feminină a campionatu
lui mondial pe echipe Ia tenis de 
masă. Acest meci decisiv a fost sus
ținut de gchipele Uniunii Sovietice 
și României, clasate pe primul loc 
în grupele semifinale. Cele trei par
tide (două de simplu și una de du
blu) âu prilejuit fiecare în parte 
dispute pasionate, îndelung aplauda
te de numerosul public spectator. 
Mai întîi s-a disputat partida din
tre Maria Alexandru și Zoia Rud- 
nova. Sportiva sovietică a cîștigat cu 
25—23 și 21—17, în felul acesta echipa 
U.R.S.S. luînd conducerea cu 1—0. 
în continuare, Ia masa de joc s-au 
prezentat tînăra noastră reprezen
tantă Carmen Crișan și experimen
tata jucătoare sovietică Svetlana 
Grinberg. Crișan a pierdut cu 17—21 
și 13—21. Cum și în partida de dublu, 
sovieticele Rudnova, Grinberg au 
cîștigat în fața perechii Alexandru, 
Crișan (21—18, 21—18), titlul mondial 
a revenit echipei Uniunii Sovietice.

Comportarea echipei noastre femi
nine la actualele campionate mon
diale este dintre cele mai remarca
bile. locul doi și medalia de argint 
în clasamentul final al celor mai

REVENIT ECHIPEI U. R. S. S.

bune formații din lume fiind edifi
catoare. Este de remarcat, de altfel, 
că pînă în finală echipa noastră, din 
rîndul căreia a făcut parte și Eleo
nora Mihalca, a obținut numai victo
rii, printre învinse figurînd formații
le Japoniei, campioană mondială, șl 
R. F. a Germaniei, campioană euro
peană. Ieri după-amiază, în ultimul 
meci al grupei semifinale, echipa Ro
mâniei a întrecut cu 3—0 echipa 
Suediei.

Ieri au luat sfîrșit meciurile din 
grupele semifinale ale competiției 
pe echipe masculine din cadrul cam
pionatelor mondiale de tenis de 
masă. în ultimele întîlniri, Japonia 
a învins cu 5—0 echipa U.R.S.S., iar 
R. F. a Germaniei a întrecut cu 5—3 
echipa Cehoslovaciei. în finală — 
programată pentru astăzi — se vor 
întîlni echipele Japoniei, deținătoarea 
trofeului mondial „Swaythling", și 
R.. F. a Germaniei.

it
în cadrul lucrărilor congresului 

federației internaționale de tenis de 
masă, s-a stabilit ca viitoarea ediție 
a campionatelor mondiale de tenis 
de masă (în 1971) să aibă loc în ora
șul japonez Nagoya.

în cîteva rînduri
Derbiul etapei a 20-a a campiona

tului elvețian do fotbal, disputat la 
Lugano între formațiile Lugano și 
Lausanne, s-a încheiat la egalitate : 
1—1. Alte rezultate : Servette Ge
neva — Bienne 1—0 ; Lucerna — 
Chaux de Fonds 3—1 ; St. Gali — 
Bellinzona 1—1 ; Sion — Grsshop- 
pers Ziirich 2—1 ; Basel — Young 
Boys 2—0 ; Zurich — Winterthur 
1—0.

în clasament conduc Lausanne și 
Lugano cu cite 26 de puncte, urma
te de Young Boys, Basel — 25 punc
te etc.

® Rezultatul meciului de fotbal 
Steagul roșu — Metrom Brașov, din 
divizia B, este de 3—0 în favoarea 
primei formații. în clasamentul se
riei I conduce Politehnica Galați, 
urmată de Steagul roșu, ambele cu 
același număr de puncte (30).

Competiția internațională ciclistă 
„Marele premiu Eibar" s-a încheiat 
cu victoria cunoscutului rutier fran
cez Jacques Anquetil. în clasamentul 
general individual, Anquetil a fost 
urmat de spaniolii Francisco Gabica 
la 32” și Mariano Diaz la 40”. Ray
mond Poulidor (Franța) a ocupat lo

cul 7 la 4’08”, iar englezul Wright s-a 
clasat pe locul 11 la 10’10” de învin
gător.

Intîlnirea internațională de natațle 
desfășurată la Magdeburg (în bazin 
de 50 m) între selecționatele 
R. D. Germane și U.R.S.S. s-a în
cheiat cu scorul de 178—166 în fa
voarea înotătorilor sovietici.

în cadrul acestui meci au fost în
registrate mai multe performanțe 
remarcabile. Astfel, au fost stabilite 

■ două noi recorduri mondiale (sovie
ticul Nikolai Pankin la 100 m bras 
l’05”8/10 și 200 m bras — 2’25”4/10), 
un nou record, european (echipa 
U.R.S.S. în proba de ștafetă 4x200 m 
liber — 7’58”5/10), 9 recorduri ale
R. D. Germane și 5 recorduri ale 
U.R.S.S.

Proba masculină de slalom din ca
drul concursului internațional de 
schi de la Verbier a fost cîștigată 
de sportivul elvețian Kurt Huggler 
cronometrat în l’55”54/100. Pe locu
rile următoare s-au clasat compa
triotul său Bernhard Russi — 
17)6”46/100, șl austriacul David Zwil- 
Iing — l’56”55/100.

3SE3S

EDIȚIA A X-A
în prima decadă a lunii vii

toare, clubul Dinamo Bucu
rești organizează cea de-a zecea 
ediție a competiției cicliste 
„Cursa Munților". întrecere cu 
caracter internațional, „Cursa 
Munților" va avea anul acesta 
4 etape, al căror itinerar este 
situat, după cum indică și nu
mele competiției, în regiunea 
muntoasă. Traseul etapelor este 
următorul : 7 mai: Sinaia-Bra- 
șov-Vlădeni și retur (142 km.); 
8 mai : Sinaia-Brașov-Pîrîul
Rece-Sinaia (98 km.); 9 mai: 
circuit în Sinaia (36 km.); 
10 mai: Sinaia-Poiana Brașov- 
Brașov-Sinaia (104 km.).

Pînă la această oră comisia 
de organizare a primit confir
mări de participare din partea 
federațiilor de ciclism din Ceho
slovacia, Polonia, Ungaria. La 
start, firește, vor fi prezenți și 
numeroși alergători din țara 
noastră, reprezentînd cluburile 
Dinamo, Steaua, Voința, Olim
pia etc. Caravana ciclistă va 
avea circa 60 de alergători.

NOTĂ

VINA 0 POARTĂ 
«UI RAPID...

în legătură cu proasta organizare 
a accesului spectatorilor la meciul 
de duminică dimineață Rapid—Farul, 
de pe stadionul „Republicii", ieri am 
aflat că, de fapt, clubului Rapid i s-a 
încredințat dreptul (și totodată obli
gația) de organizator, pe baza unei 
convenții cu I.E.A.B.S. Această pre
cizare — fără a-i disculpa total pe 
proprietarii stadionului — are meni
rea de a arăta publicului bucureș- 
tean că tocmai conducerea clubului 
rapidist este răspunzătoare în cea mai 
mare parte de neregulile petrecute 
înaintea și în timpul meciului amin
tit.

Cît privește îmbulzeala de la por
țile stadionului — cauzată, se afirmă, 
de sosirea în ultimele clipe a spec
tatorilor — am vrea să întrebăm 
I.E.A.B.S.-ul cum se face că porțile 
dinspre Uranus continuă să stea în
cuiate cu „șapte lacăte", obligîndu-i 
deci pe cei care ar dori sau au bilete 
pentru peluza și tribuna a Il-a (deci 
cîteva mii de oameni) să se adauge 
spectatorilor cu drept de acces la ce
lelalte porți ale stadionului ? Nu 
este oare și aceasta o sursă deloc ne
glijabilă a marilor aglomerări pro
duse duminică la stadionul „Repu
blicii" ?

L D.
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de dezvoltare.

Caldera, a emisRafaelPreședintele Venezuelei,

pe străzile New YorkuluiDemonstrație pentru pace, împotriva războiului din Vietnam,

Incident
israeliano

de rachete antirachetă

scos în evidență 
și perspectivele

pentru fete în Indo- 
este cunoscută, de a- 
ca autoarea unor lu- 
proză și poezie, ca

a produs re- 
W estminster, 
de deputați 

„Campania

SAIGON 21 (Agerpres). — Artileria Frontului Național de Elibe
rare din Vietnamul de sud a bombardat duminică seara complexul 
aeronaval american de la Da Nang, relatează agenția France Presse, 
citind surse oficiale de Ia Saigon.

S U.A. față de sistemul
Opoziție in Senatul

Podurile care trec peste 
fluviul Mississippi aut°- 
străzile de pe malurile sale au fost 
închise, întrucît apele fluviului au a- 
tins cel mai înalt nivel din acest secol.

egiptean

înaltul comandament din 
Bîafra continuă să-și ducă activita
tea în afara orașului Umuahia, 
se arată într-un comunicat dat pu
blicității

Astronauții Neil Armstrong și Edwin 
Aldrin în timpul „repetiției generale", 
la centrul spațial ae la Houston, în 
vederea aselenizării prevăzute pen

tru 20 iulie a.c.

un decret prin 
care este suspendat procesul intentat lui Pompeyo Mărquez și Guiller
mo Garcia Ponce, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Venezuela, 
este eliberat din închisoare Teodoro Petcoff și sînt amnistiați un număr de alți 
patrioți venezueleni.

Cooperarea intereuropeana

In timpul incidentelor de Io Londonderry

© DUPĂ HOTĂRÎREA GUVERNULUI BRITANIC DE A 
PUNE UNITĂTI MILITARE LA DISPOZIȚIA AUTORI
TĂȚILOR NORD-IRLANDEZE © DEZBATERI ÎN CA
MERA COMUNELOR

Ciocnirile violente de sîmbătă 
și duminică între poliție și de
monstranți în orașul nord-irlan- 
dez Londonderry au întrecut ca 
amploare tulburările înregistra
te în Irlanda de nord după de
clanșarea campaniei pentru 
drepturi civile în octombrie anul 
trecut. Irlanda a fost cuprinsă 
de un val de demonstrații de o 
amploare fără precedent. Sfîr
șitul săptămînii care a trecut 
s-a soldat cu 200 de morți și 
numeroși răniți.

Ca urmare a agravării situa
ției, primul ministru, Harold Wil
son, s-a reîntors duminică de la 
Chequers la Londra, unde a con
ferit cu James Callaghan, mi
nistrul de interne, și cu Denis 
Healey, ministrul apărării. în 
cursul nopții s-a anunțat că gu
vernul britanic a dat curs ce
rerii urgente a guvernului local 
de la Belfast, punînd la dis
poziția acestuia trupe detașate de 
la o brigadă staționată în Irlan
da de nord. Hotărîrea guvernului 
de la Belfast a provocat o vie e- 
moție în rîndurile opiniei publi
ce irlandeze care o consideră 
„inacceptabilă". Se precizează 
că cei 2 500 de soldați puși la 
dispoziția autorităților de la 
Belfast vor întări dispozitivul 
de securitate în jurul punctelor 
strategice și nu vor fi, în nici 
un caz, folosiți împotriva popu
lației civile.
Anterior, au fost semnalate două 

explozii: una la paza unui pilon 
de la o linie de înaltă tensiune 
lingă orașul Armagh, iar alta la 
un rezervor din munții Mourne, 
cauzînd stricăciuni la două mari 
conducte și lipsind astfel de apă 
o bună parte a orașului Belfast.

Inflamarea atmosferei politice 
a survenit o dată cu reluarea 
confruntării între grupurile ri
vale de demonstranți — pe de 
o parte, membrii mișcării cato
lice pentru drepturi civile, iar 
pe de alta, adepții extremiști ai 
reverendului protestant Ian 
Paisley, condamnat recent la trei 
luni închisoare. De fapt inciden
tele pun în discuție echilibrul 
precar al unei societăți divizate 
nu numai după criterii religioa
se, dar și între săraci și bogațl.

îngrijorate de intensitatea tul
burărilor, autoritățile locale au 
trecut la contramăsuri drastice, 
concentrînd forțe polițienești în 
zona ciocnirilor. Convocat de ur
gență, cabinetul de la Belfast al 
lui Terence O’Neill a hotărît să 
reactivizeze un comitet al secu
rității în cadrul cabinetului și să 
mărească substanțial forțele po
liției, dovedite insuficiente, cu 
așa-numitele „rezerve speciale".

Repetarea încăierărilor, de o 
violență crescîndă, 
acții puternice la 
unde circa o sută 
laburiști 1 sprijină 
pentru democrație" în Irlanda de 
nord. In aceste cercuri se afirmă 
că principala sursă a tulburări
lor din zilele trecute ar trebui 
căutată în pasivitatea guvernului 
de la Belfast, care întîrzie să in
troducă reformele democratice și 
sociale promise ; în alegerile lo
cale ale acestei provincii încă nu 
se aplică principiul „un om, un 
vot", persistă atitudinea discri
minatorie în repartizarea postu
rilor și a locuințelor, nu s-au 
întreprins măsuri eficace pentru 
a redresa rămânerea în urmă a 
economiei Irlandei de nord și 
pentru a absorbi numărul dis
proporționat de mare al șomeri
lor. Se are, desigur, în vedere 
și orientarea oscilantă a guver
nului lui O’Neill, căruia alege
rile din februarie anul curent 
nu i-au adus așteptata consoli
dare a poziției, ci păstrarea 
vechiului raport de forțe cu a- 
ceeași împotrivire a unor ele
mente reacționare din partidul 
unionist față de programul re
formelor.

LONDRA 21 (Agerpres)-. — 
Situația din Irlanda de Nord 
este privită cu îngrijorare de 
către guvernul Republicii Irlan
da. La 21 aprilie, guvernul de 
la Dublin a hotărît să trimită 
la New York pe ministrul de 
externe, Franck Aiken, pentru 
a avea întrevederi cu secretarul 
general al O.N.U., U Thant. Tot
odată, primul ministru al Re
publicii Irlanda, Jack Lynch, a 
solicitat primului ministru bri
tanic, Harold Wilson, o întreve
dere.

GENEVA 21. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite: Par
ticipant la cea de-a 24-a sesiune a 
Comisiei Economice O.N.U. pentru 
Europa au început dezbaterile în le
gătură cu studiul unui grup de eco
nomiști și statisticieni ai Comisiei pri
vind situația economică a țărilor eu
ropene.

Luînd cuvîntul în ședința plenară 
de luni, delegatul român, ambasadorul 
Nicolae Ecobescu, a relevat importanța 
studiului întreprins și utilitatea lui 
pentru intensificarea cooperării între 
țările membre ale Comisiei Economice 
O.N.U. pentru Europa pe baza ega
lității în drepturi și avantajului reci
proc. Acest studiu, a spus delegatul 
român, reliefează totodată că tendin
țele de îngustare a relațiilor econo
mice dintre statele europene, aplica
rea de măsuri discriminatorii apar ca 
un fenomen perimat, contrar procesu
lui obiectiv de cooperare. Este sufi
cient să menționăm — a arătat am
basadorul român — că, deși impor
turile țărilor occidentale din țările so
cialiste, au sporit în primele trei tri
mestre ale anului 1968, restricțiile au 
continuat să frîneze intensificarea re
lațiilor comerciale. România se nu
mără și ea printre țările care au în- 
tîmpinat dificultăți în dezvoltarea ex
porturilor sale pe piața Europei occi
dentale.

Această situație pune desigur în 
evidență efectul negativ pe care ob
stacolele artificiale ridicate de grupă
rile economice închise îl au asupra 
extinderii și diversificării schimburilor 
comerciale. Experiența istorică, atît a 
țărilor cu nivel ridicat de dezvoltare, 
cît și a celor aflate în plin proces 
de dezvoltare, stă mărturie faptului că 
progresul economic al fiecărei țări 
depinde in primul rînd de valorifica
rea în cadrul național a propriilor re
surse. Departe de a fi devenit prea 
îngust, pentru aplicarea realizărilor 
științei și tehnicii modeme la marea 
producție mecanizată, cadrul național 
al economiei reprezintă după părerea 
noastră o condiție fundamentală in
dispensabilă pentru realizarea progre
sului economic.

în același timp, nici o țară nu poate 
ignora necesitatea de a întreține re
lații economice cu alte țări. Dezvolta
rea unor asemenea relații cere nu in
tegrarea, nu crearea de grupări închi
se, ci statornicirea și extinderea coo
perării pe baze egale între state suve
rane. Atributelor suverane ale state
lor și organelor lor naționale nu li se 
pot substitui competențe și structuri 
suprastatale. Conceptele tinzînd la al
cătuirea unor scheme rigide, care în
gustează și frînează dezvoltarea rela
țiilor interstatale, sînt incompatibile 
cu nevoia acută de a lărgi și diver
sifica colaborarea internațională. Ase
menea fenomene contravin esenței în
seși a cooperării, o împiedică să-și 
împlinească menirea ei fundamentală 
— consolidarea și propășirea econo
miilor naționale ca entități indepen
dente. în dezacord manifest cu exi
gențele unei cooperări autentice, ten
tativele de ignorare a imperativului 
suveranității statelor, de impunere a 
unor organisme supranaționale, merg 
împotriva realităților și sînt condam
nate să rămînă sterile.

Cooperarea — a subliniat în conti

nuare delegatul român — presupune | 
pace, înțelegere, securitate. Coopera- 
rea promovează și întărește pacea și 9 
securitatea, înțelegerea și raporturile | 
de bună vecinătate între națiuni. O 
cooperare internațională sănătoasă, de | 
pe urma căreia să beneficieze toate | 
statele și fiecare în parte, nu poate 
fi concepută — ca și pacea lumii — 0 
decît în cadrul și pe temeiul nor- g 
mclor esențiale ale relațiilor între state.
Comisia Economică O.N.U. pentru | 
Europa — a arătat în continuare de- g 
legatul român — ar face fără îndoială 
o operă utilă inventariind formele g 
deja existente ale cooperării folosite g 
de state și promovînd prin mijloacele 
ce-i sînt specifice forme noi de coo- g 
perare și acțiuni concrete de interes g 
general. _

După ce a prezentat cîteva aspecte H 
ale dezvoltării economice a României, ■ 
vorbitorul a făcut o serie de sugestii > 
în legătură cu elaborarea în viitor a g 
studiilor privind situația economică în |

I 
I 
I

Europa.
în concepția delegației române 

scopul examinării situației economice 
din Europa trebuie să servească la 
identificarea și valorificarea unor idei, 
sugestii și propuneri, a căror aplicare 
ar putea contribui la dezvoltarea coo
perării intereuropene, la eliminarea 
factorilor ce limitează și frînează încă 
acest proces, la promovarea schimbu
rilor economice și tehnico-științifice 
între țările Europei, ca un factor de 
seamă al colaborării și securității pe ■ 
continentul nostru.

Crearea Ksocialiei pentru sprijinirea dezvoltării rela
țiilor dintre R.F.G. și U.R.S.S. ® avut lo° la Wiesbaden, într-un cadru 
festiv — anunță agenția TASS. Au participat aproximativ 400 de reprezentanți 
ai vieții culturale și ai cercurilor de afaceri din R.F.G. Asociația își propune în 
primul rind dezvoltarea relațiilor culturale și economice dintre cele două țări, 
schimburi de informații, organizarea de expoziții, prelegeri și conferințe.

In Italia au început noi 
mișcări revendicative ale 
muncitorilor agricoli, la care participă 
aproximativ două milioane de persoa
ne. Primele greve au fost declarate 
în regiunile Lombardia, Piemont, Si
cilia, Apulia, Lucania, Veneto, Emilia 
și Toscana. Se prevede ca aceste acțiuni 
să culmineze la 16—17 mai cu o grevă 
națională de 48 de ore.

La Barcelona a avut Ioc 
o puternică demonstrație 8 
muncitorilor organizată în semn de 
protest împotriva politicii actualului 
guvern, relatează agenția U.P.I. De
monstranții au chemat pe toți munci
torii din oraș să sprijine demonstrația 
de 1 Mai. Ei au fost împrăștiați de 
poliție.

Lucrările Adunării Gene
rale anuale a I.N.A. - . Interna
tional Newsreel Asociation" — la care 
participă directori și redactori șefi ai 
jurnalelor cinematografice de actuali
tăți din mai multe țări europene, 
printre care și din România, s-au 
deschis la Alger.

Prințul moștenitor al Ja
poniei, Akihito, însoțit de Ryolachi 
Minobe, guvernatorul orașului Tokio, 
a făcut luni dimineața o vizită oficială 
la cea de-a 8-a ediție a Tîrgului inter
național. Prințul moștenitor a vizitat 
cu acest prilej oficiul țării noastre, 
interesîndu-se îndeaproape de expona
tele prezentate.

Evoluția crizei în relațiile 
dintre Iran și Irak Pare să de- 
monstreze că disensiunile dintre cele 
două părți n-au luat amploare. Nava 
iraniană „Kayvan" a traversat estuarul 
Chatt el Arab neîndeplinind formali
tățile prevăzute în tratat, fără ca a- 
ceasta să atragă o eventuală reacție 
irakiană.

Președintele Republicii 
Dominicane, Joaquin Balaguer, a 
numit duminică pe colonelul Joaquin 
Mendez Lara în postul de șef al po
liției naționale, în locul generalului 
Braulio Alvarez Sanchez. în urmă cu 
cîteva zile, principalul partid de opo
ziție, Mișcarea revoluționară dominica
nă, a cerut președintelui Balaguer des
tituirea generalului Alvarez Sanchez, 
afirmînd că acesta este incapabil să 
pună capăt valului de atentate teroris
te care au avut loc în ultima vreme 
la Santo Domingo și care s-au soldat, 
numai în cursul săptămînii trecute, cu 
uciderea a opt persoane.

Capitala Italiei, Roma>•săr- 
bătorit, la 21 aprilie, aniversarea a 
2 722 de ani de la întemeiere. Cu acest 
prilej primarul orașului, Santini, a rostit 
o cuvîntare în care a 
istoria acestui oraș 
sale

blicității la Paris. Operațiunile 
militare cele mai apropiate de ca
pitala Biafrei se desfășoară la o dis
tanță de cîțiva kilometri. Potrivit co
municatului, forțele biafreze resping 
atacurile trupelor federale nigeriene, 
provocînd dislocarea acestora de pe 
pozițiile ocupate în sectorul Duzuakoli.

VIETNAMUL DE SUD

La 21 aprilie, în Indonezia a 
fost marcată împlinirea a S0 
de ani de la nașterea lui Ra
deri Adjeng Kartini, reprezen
tantă de seamă a luptei duse 
de poporul indonezian la sfîr
șitul secolului al XIX-lea — în
ceputul secolului al XX-lea 
pentru emanciparea politică și 
socială a femeii. Născută într-o 
familie de nobili si cunoscînd 
ea însăși încătușarea tradițiilor 
feudale care mențineau femeia 
într-o stare de adevărată scla
vie, Kartini a contribuit, în
tre altele, la înființarea prime
lor școli 
nezia. Ea 
semenea. 
crări de . 
sculptoriță și pictoriță. A mu
rit în 1904.

Expoziția de fotografii 
Din viața unei uzine ro

mânești" 8-8 deschis în orașul 
Lahore (Pakistan).

Ieșit din viitoarea unor evenimente 
dramatice, Pakistanul se află acum 
la ceasul clarificărilor. Cadrul în care 
își desfășoară activitatea „consiliul 
administrativ', constituit nu de mult, 
este determinat de cele 25 de ordine 
și dispoziții semnate la sfîrșitul lunii 
trecute de noul șef al statului, gene
ralul Yahia Khan, în virtutea legii 
marțiale, iar măsurile întreprinse in
dică preocuparea de primă urgență a 
actualei administrații — să restabi
lească ordinea într-o țară care a cu
noscut timp de șase luni valurile unor 
largi mișcări politice.

Printr-o coincidență, aceste fră- 
mîntări survin în viața politică a Pa
kistanului la același interval de timp, 
11 ani, cîți s-au scurs pînă la pre
luarea puterii de către fostul pre
ședinte Ayub Khan în 1958 de la 
proclamarea republicii în 1947. Dacă 
există unele asemănări în ce privește 
atmosfera care a precedat intrarea și 
apoi ieșirea din scenă a mareșalului 
Ayub Khan, condițiile sînt totuși mult 
diferite. Țara se afla atunci, ca și a- 
cum, în fața unui moment important, 
asupra ei planînd primejdia unor 
lupte intestine. Dar, în acești ani, ta
bloul economic și social al Pakista
nului a suferit transformări esențiale. 
Poporul pakistanez a făcut în acest 
ultim deceniu pași însemnați pe ca
lea consolidării independenței poli
tice și economice și se află antre
nat în înfăptuirea unui vast program 
de dezvoltare a țării.

Reizbucnirea tulburărilor sociale și 
a disensiunilor politice pînă la un 
nivel critic nu infirmă aprecierea de 
mai sus. Dar două decenii de inde
pendență pentru o țară ca Pakistanul, 
care are de depășit urmările nefaste 
ale unei înrobiri seculare, înseamnă 
mult și totuși puțin.

Moștenirea de la colonialism conti
nuă să se facă resimțită și ea se ex
primă în existența unor mari diferen-

fieri etnice ți sociale, a unor dispro
porții demografice ți economice. E- 
voluția societății pakistaneze a fost și 
continuă să fie grevată de aceste pro
bleme complexe. Turnura pe care a 
luat-o succesiunea evenimentelor în 
ultima jumătate de an reliefează per
sistența acestor dificultăți, scurgerea 
celor două decenii de la indepen
dență întărind fi mai mult conștiința 
necesității unor schimbări structu-

Trăsătura dominantă o constituie 
persistența sau chiar adîncirea unor 
contraste în dezvoltarea celor două 
părți ale țării. In Pakistanul de vest 
se află în curs de realizare un amplu 
program de irigații și tot aici se 
îndreaptă și principalele investiții în 
industrie, dat fiind între altele și 
rolul tradițional al acestei zone în 
tranzitul internațional. Mai vitregit 
din punct de vedere al condițiilor

fi

Cadrul social și economic

rale in viața socială și economică a 
țării.

Pakistanul este un exemplu unic în 
lume de țară continentală compusă 
din două provincii situate la 2 000 
km una de alta fi unite pe baza 
religiei comune a islamului. Însăși 
poziția geografică face dificilă asi
gurarea unei dezvoltări armonioase și 
echitabile a țării, fără a mai adăuga 
problemele specifice tuturor țărilor in 
curs de dezvoltare.

Să amintim doar cîteva din pro
blemele care confruntă această țară.

economice și geografice, Pakistanul 
de est are de făcut față unor multi
ple greutăți, generate de o economie 
cu pregnante aspecte de monocul- 
tură. Provincia de est, unde pe o 
suprafață de aproape șapte ori mai 
mică decît a provinciei apusene se 
află îngrămădită majoritatea popu
lației (70 de milioane din 120), e 
considerată grînarul țării. Asigurarea 
mijloacelor de subzistență este aici în 
strînsă dependență de capriciile mu- 
sonului. Lipsa unui sistem de îndi
guiri corespunzător face destul de

incertă situația a zeci de milioane 
de oameni. Tulburările din Pakistanul 
de est nu au altă explicație decît 
aceea că problemele generale ale țării 
capătă în. această provincie accente 
mai-acute, la care se adaugă senti
mentul populației respective de a fi 
frustrată parțial, pe planul drepturilor 
democratice, de binefacerile indepen
denței.

In ce privește ansamblul teritoriu
lui pakistanez, de-a lungul anilor 
s-au accentuat și decalajul social, 
stratificarea păturilor sociale. Con
junctura favorabilă în partea de vest 
a țării a dus la ascensiunea rapidă a 
capitalului privat, a cărui influență 
în realizarea planurilor guvernamen
tale a crescut simțitor. Procesului de 
concentrare în industrie (unde în pre
zent două duzini de familii contro
lează 66 la sută din capital) îi co
respunde in agricultură o consolidare 
a păturii marilor latifundiari, benefi
ciari indirecți ai unei reforme agrare 
insuficient de ferme.

Tocmai această diversitate de in
terese în raport cu laturile funda
mentale ce privesc dezvoltarea Pakis
tanului a generat înfruntarea po
litică recentă, a cărei dimensiune o 
dau înseși problemele ce-și așteaptă 
rezolvarea.

La preluarea puterii, noua admi
nistrație și-a exprimat în termeni 
clari intenția de a pregăti condițiile 
pentru instaurarea unui regim con
stituțional, pentru transferarea con
ducerii treburilor țării „către repre
zentanții poporului, aleși în mod li
ber și imparțial", după cum preciza 
în prima sa declarație noul șef al 
statului. Instaurarea unor asemenea 
condiții depinde de conlucrarea tu
turor forțelor politice preocupate de 
dezvoltarea Pakistanului, corespunză
tor cu interesele majore ale poporu-

Asupra complexului au căzut 20 ra
chete lansate de forțele patriotice, 
iar la circa trei kilometri de centrul 
orașului au explodat alte 12 rachete 
A fost atacată, de asemenea, baza de 
elicoptere situată în vecinătatea 
complexului aeronaval. Această bază 
de elicoptere este una din cele mai 
importante instalații militare deți
nute de infanteria marină americană 
în prima regiune tactică. Mai multe 
elicoptere au fost distruse, iar altele 
avariate.

Dumitru ȚINU

★
HANOI. La 21 aprilie, unitățile a- 

părării antiaeriene a R.D. Vietnam 
au doborît deasupra orașului Hai- 
fong un avion american fără pilot, 
anunță agenția V.N.A.

★
WASHINGTON. Consiliul național 

al organizației „Americani pentru 
acțiune democratică", reunit la 
Washington, pentru a examina poli
tica externă și internă a administra
ției Nixon, a dat publicității o decla
rație în care se arată : „Singura cale 
de a se pune capăt conflictului din 
Vietnam este ca această problemă să 
fie lăsată exclusiv pe seama poporu
lui vietnamez".

Ministrul apărării al S.U.A., Melvin 
Laird, a reafirmat duminică. în ca
drul unui interviu televizat, că Sta
tele Unite nu au intenția să-și re
tragă trupele din Vietnamul de sud 
Laird a declarat, de asemenea, că în 
rezolvarea „conflictului vietnamez" 
Statele Unite trebuie să se situeze pe 
o poziție de forță.

★
LONDRA. La Londra a avut loc 

duminică o conferință a organiza
țiilor engleze care se pronunță pen
tru pace în Vietnam. Raportul la 
conferință a fost prezentat de secre
tarul național al organizației „Miș
carea britanică pentru pace în Viet
nam". Vorbitorul a subliniat că 
țiunile organizate în primăvara 
cestui an în Anglia și Scoția în 
voarea păcii s-au desfășurat sub
zincile încetării războiului în Viet
nam și cererilor de retragere a An
gliei din N.A.T.O.

WASHINGTON 21 (Agerpres). — 
Un sondaj întreprins de agenția U.P.I. 
arată că în Senatul S.U.A. se profilează 
o puternică opoziție față de intențiile 
președintelui Nixon de a construi sis
temul de rachete antirachetă A.B.M. 
Potrivit datelor sondajului, un număr 
de 49 de senatori au declarat că sînt 
împotriva acestui proiect, 42 îl aprobă 
și alți 9 au indicat că nu au luat încă 
nici o hotărîre. Un sondaj similar în
treprins la 7 martie, înainte ca preșe
dintele Nixon să fi anunțat intenția 
de a continua proiectele fostului pre
ședinte Johnson privind sistemul 
A.B.M., a arătat că împotriva acestuia 
se pronunțaseră 46 de senatori.

Potrivit agenției U.P.I., mai mulți se
natori, printre care George Aiken și 
Clinton Anderson, au criticat presiu
nile exercitate asupra lor pentru a a- 
proba intențiile administrației Nixon în 
această problemă.

CAIRO 21 (Agerpres). — După cum 
transmite agenția M.E.N., o unitate 
egipteană a forțelor speciale a tra
versat duminică seara Canalul de 
Suez atacînd pozițiile israeliene am
plasate în sectorul de sud. Potrivit 
comunicatului militar, amintit de 
agenția citată, în urma ciocnirilor 
care au avut loc, 30 de militari israe- 
lieni au fost uciși sau răniți.

*
TEL AVIV 21 (Agerpres). — O uni

tate de comando a forțelor R.A.U. a 
traversat duminică noaptea Canalul 
de Suez, pătrunzînd în zona israe- 
liană a acestuia — a anunțat un pur
tător de cuvînt al comandamentului 
militar de la Tel Aviv. Aceeași sursă 
— relatează agenția France Presse —- 
a menționat că unitatea a fost inter
ceptată de forțele israeliene la 30 de 
kilometri nord de Kantara. în urma 
ciocnirilor care au avut loc, trei sol
dați israelieni au fost ușor răniți, iar 
un vehicul militar israelian avariat.

în ultima săptămână

ac
e

la- 
lo-

PARIS 21 (Agerpres). — Campa
nia în vederea referendumului din 
Franța a intrat în ultima săptă- 
mînă, considerată decisivă pentru 
soarta reformei regionale și a Se
natului, preconizată de guvern. 
După cum s-a mai anunțat, refor
mele vor fi supuse spre aprobare 
corpului electoral la 27 aprilie.. Du
minică a fost o zi cu o agendă elec
torală încărcată. Premierul Couve 
de Murville și numeroși miniștri ai 
guvernului său, precum și liderii 
partidelor de opoziție, au luat cu- 
vîntul la Paris și în provincie.

în cursul acestei săptămîni se 
va da bătălia pentru cucerirea 
voturilor numeroșilor francezi care

nu s-au hotărît încă asupra poziției 
ce o vor adopta la referendum. 
Deocamdată, în rîndul celor care 
s-au decis cum vor vota nu 
s-au produs evoluții senzaționale. 
Sondajele de opinie indică 52 la 
sută din opțiuni pentru „da“ și 43 
la sută pentru „nu". Raportul de 
forțe fiind strîns, importanța atra
gerii alegătorilor nedeciși este cu 
atît mai mare. Observatorii atri
buie, între altele, acestei situații 
hotărîrea președintelui de Gaulle 
de a interveni în campania electo
rală, mai exact de a o încheia în 
seara zilei de 25 aprilie, cu 36 de 
ore înaintea deschiderii centrelor 
de votare.
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