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CENTENARUL NAȘTERII 
LUI VLADIMIR ILICI LENIN 

• Metoda de investigare socială a lui V. I. Lenin 

® Lucrările Sesiunii științifice cu tema: „Leninismul 
și victoria socialismului în România"

VIZITA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII TURCIA, CEVDET SUNA Y
Luni noul aeroport Interna

țional românesc „București— 
Otopeni“ a cunoscut atmosfe
ra specifică festivităților de 
primire a șefilor de stat. La in
vitația președintelui Consi
liului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, 
Elena Ceaușescu, a sosit în Ca
pitală președintele Republicii 
Turcia, Cevdet Sunay, împreu
nă cu soția sa, Atifet Sunay, 
care va face o vizită oficială 
în țara noastră.

în întîmpinarea înaltului 
oaspete, pe aeroport se aflau 
președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, cu 
soția, președintele Consiliului 
de Miniștri, fon Gheorghe 
Maurer, cu soția, Emil Bodna- 
raș, Manea Mănescu și Vasile 
Vîlcu, vicepreședinți ai Con
siliului de Stat, Emil Drăgă- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Dumitru 
Popa, primarul general al Ca
pitalei, general-colonel Ion Io- 
niță, ministrul Forțelor Arma
te, Corneliu Mănescu, minis
trul afacerilor externe, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de in
stituții centrale, oameni de ști
ință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, precum și 
numeroși ziariști români și 
turci, corespondenți ai presei 
străine.

Erau de față Grigore Gea- 
mănu, ambasadorul României 
în Turcia, Kâmuran Giirtin, 
ambasadorul Turciei în Româ
nia, membri ai Ambasadei 
Turciei, șefi ai misiunilor di
plomatice, atașați militari și 
alți membri ai cdrpului diplo
matic.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale Republi
cii Socialiste România și Re
publicii Turcia. Pe frontispi

ciul pavilionului oficial se a- 
flau portretele președintelui 
Consiliului de Stat al Româ
niei, Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintelui Turciei, Cevdet Su
nay. Pe mari pancarte erau 
înscrise, în limbile română și 
turcă, urările „Bun venit Ex
celenței Sale președintele Re
publicii Turcia, Cevdet Su
nay", „Trăiască prietenia din
tre poporul român și poporul 
turc".

Ora 12. Avionul prezidențial 
aterizează. De la intrarea în 
spațiul aerian al țării, aerona
va, avînd la bord pe înalții 
oaspeți, a fost escortată de a- 
vioane cu reacție ale Forțelor 
Armate Române.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Cevdet Sunay și so
ția, Atifet Sunay, sînt sa
lutați de președintele Nicolae 
Ceaușescu și soția, Elena 
Ceaușescu, de președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, și soția, 
Elena Maurer. Conducătorii 
de stat ai celor două țări își 
string cordial mîinile.

Președintele Republicii Tur
cia este însoțit de Ihsăn Sabri 
Caglayangil, ministrul afaceri
lor externe, Mustafa Gulgiigil, 
senator, vicepreședinte al Par
tidului Dreptății, Mustafa 
Ustiindag, deputat al Partidu
lui Republican Popular, Vefa 
Tanir, deputat a1 Partidului 
încrederii, Cihat Alpan, secre
tar general al președinției 
republicii, Ismail Sarikey, șe
ful Statului Major al Marinei 
Turce, și alte persoane ofi
ciale.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu prezintă oaspetelui 
înaltele oficialități române ve
nite în întîmpinare.

(Continuare în pag. a IlI-a)

Vizita protocolară
ia președintele

Nicolae Ceaușescu
Președintele Republicii Turcia, 

Cevdet Sunay, și soția, Atifet Su
nay, au făcut, luni după-amiază, 
o viziță protocolară la Palatul 
Consiliului de Stat, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale. 
Elena Ceaușescu.

O gardă militară a prezentat 
onorul.

La întîlnirea care a avut loc au 
participat președintele Consiliului 
de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer,

cu soția, ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, Grigore 
Geamănu, ambasadorul României 
în Turcia.

Din partea turcă au luat parte 
Ihsăn Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, Kâmuran Gii- 
rtin, ambasadorul Turciei în Ro
mânia.

întîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

Dineu oferit în onoarea
președintelui Cevdet Sunay

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, au oferit, luni seara, în 
sala de marmură a Palatului Re
publicii, un dineu oficial în onoa
rea Excelenței Sale președintele 
Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 
și a soției sale, Atifet Sunay.

Au participat 
Maurer, cu soția, 
Emil Bodnaraș, 
Mizil, Gheorghe Pană, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, Emil Drăgănescu, 
Janos Fazekas, Manea Mănes
cu, Dumitru Popa, Leonte Răutu, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Io- 

vicepre-

Ion Gheorghe
Elena Maurer, 

Paul Niculescu-

(Agerpres) Banc, Ion Ioniță.

m hmpvl vizitei protocolare Foto : Gh. Vințilă

ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
ai Marii Adunări Naționale, mem
bri ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale.

Au luat, de asemenea, parte per
soanele oficiale care însoțesc pe 
președintele Republicii Turcia în 
vizita pe care o întreprinde în țara 
noastră.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

în timpul dineului, președintele 
Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, șl președintele Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, au 
rostit toasturi.

(Agerpres)
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OȚELARII
au căpătat

„drept de cetate" la Suceava
---- 1 curios să 

. cum arată 
Suceava după 
luni de... oțel, 
după șapte luni 
pornirea cuptoa- 
electrice insta- 

alături

Eram 
știu 
Si IOC

șapte 
Adică 
de la 
relor 
late în luncă,
de linia ferată, acope
rind vederea celorlal
te obiective industriale, 
ca o pagină ilustrată 
ce se suprapune peste 
imaginile binecunoscu
te de pe colină și din 
vale. Un oraș spre 
care se îndreaptă pă
durile, un oraș al ce
lulozei și hîrtiei, al 
mobilei și al produse
lor alimentare, a de
venit de șapte luni de 
zile un oraș al cuptoa
relor electrice, fapt 
care duce la noi și rod
nice consecințe in pei
sajul social al celei 
mai puternice cetăți 
industriale din Nordul 
Moldovei. Această ce
tate nu are decît 
ani vechime. Cu 
ani în urmă, pe 
aproape treizeci 
hectare de luncă, 
tă, păpuriș,

zece 
zece 
cele 

de 
bal- 

zburau 
păsările iar vîntul a- 
lerga în voie. Intr-un 
singur deceniu — ca 
urmare a operei de 
industrializare socia
listă înfăptuită sub 
conducerea partidului 
în întreaga țară — in
tre turnurile medie
vale de pe colină au 
țișnjt turnuri de .cleș
tar, șiraguri de blocuri 
cu mii de ferestre. O- 
rașul s-a redimensio- 
nat, s-a extins, a cu
prins în arhipelaguri 
de arhitectură moder
nă celebrele monumen
te, însăși cetatea de 
scaun a crescut văzînd 
cu ochii, atingînd co
tele pe care le-a avut 
pe vremea glorioasă 
a lui Ștefan cel Mare. 

De la un an la altul 
mi se propune să 
străbat încă o hală, să 
înregistrez alte sute 
de mașini de toate fe
lurile. iar acum sînt 
condus între strun
guri, raboteze, morte- 
ze. mașini de danturat 
roți cilindrice și co
nice, mașini de canelat, 
de rectificat și atîtea 
altele. Nimic nu mi se 
pare mai potrivit spre 
a'-mi violenta imagi
nația și a mă sili la 
noi considerații cu pri
vire la profilul acestui 
centru industrial în 
care tronează, la loc 
de cinste, cele două

cubilouri și cele două 
cuptoare electrice, care 
n-au împlinit încă un 
an de existență, dar 
care produc din plin, 
fierb metalul, îl varsă 
în batiuri, îl fac să 
prindă formele impu
nătoare alp unor pie
se care ating pînă la 
cinci tone greutate. 
Cum au demarat, cum 
s-au descurcat suceve
nii în acest sector ab
solut nou pentru ei, ce 
vîrstă au oțelarii, cei 
ce strunjesc metalul, 
cei ce toarnă aici și 
prelucrează zece mii 
de repere, executînd o 
muncă pretențioasă — 
toate acestea mă pre
ocupau străbătînd ha
lele și platoul atins de 
aburi și de scîntei. 
Voiam să știu dacă cei 
ce ciocăneau metalul 
cu cinci secole în urmă 
au transmis ceva din 
arta lor celor de azi,

Reportaj 
de Traian FILIP

dacă oțelul sucevean 
este 
lului 
dacă 
capabili să 
exigențelor 
moderne, cu toate că 
n-a trecut’ multă vre
me de cînd au părăsit 
îndeletnicirile rurale 
spre a se acomoda me
diului industrial. Ei 
mi-au prezentat mași
nile și mi-au vorbit 
despre „capriciile" o- 
țelului. Mi-au spus că 
au învățat aici să 
sculpteze, să ciopleas
că formele geometrice 
ale melcilor de oțel, 
dintr-o întreagă colec
ție de artă mecanică 
de mare precizie și fi
nețe. Nu mi-a fctst 
greu să-mi dau sea
ma că ochiul lor s-a și 
obișnuit cu flacăra 
pură, cu jgheaburile 
incandescente, cu a- 
cele discuri enorme de 
tocilă care netezesc 
formele pieselor abia 
scoase din lut.A

Intre tinerele 
treprinderi 
Sucevei,

de calitatea oțe- 
de Hunedoara, 

tinerii de aici sînt 
facă față 
industriei

în- 
ale

Uzina 
de piese de schimb este 
una dintre cele mai ti
nere și mai pre
tențioase. Virsta medie

a muncitorilor este 
de douăzeci și trei de 
ani. Virsta medie a 
muncitorilor din com
binatele vecine este 
de aproape treizeci de 
ani. Se desprinde o 
concluzie firească : oa
menii cresc o dată cu 
uzina și fiecare an a- 
daugă la cercul exis
tenței lor un nou ine! 
de aur. Desigur, există 
o întreprindere a că
rei vîrstă este și mai 
scăzută, este vorba de 
Fabrica de tricotaje 
„Zimbrul" care a de
marat tot anul trecut, 
pe colina de la Arini 
(de ea însă ne »yom 
ocupa într-un repor
taj viitor). Acum sîn- 
tem aici, în lunca ce
tății de scaun, sîntem 
între cei mai tineri 
metalurgiști ai țării, 
vrem să-i cunoaștem 
și să-i vedem la lucru. 
Mai toți au venit din 
școli profesionale sau 
au fost calificați prin 
cursuri de scurtă du
rată, la locul de mun
că. Desigur, la com
binatele din preajmă 
o calificare poate să' 
însemne totul, să fie 
valabilă pe întreaga 
durată a stagiului de 
activitate. Aici nu se 
lucrează produse în se
rie mare, ca la mobilă 
sau la tricotaje, ci fie
care piesă capătă altă 
dimensiune și altă 
formă, *trecînd adeșea 
printf-o tehnologie' de ' 
fabricație unică. Multe 
piese sînt unicate și 
de serie mică și doar 
după ani de zile mun
citorul se mai întîl- 
nește cu ele. Se lu
crează cu toleranțe 
strînse iar „procesul 
milimetrilor" se des
fășoară sever.

Am găsit 
de aici un 
res pentru 
superioară, 
au terminat 
fesionale se 
spre liceul 
țese cu . __ .
termene de comparație 
în urma lecturilor și 
cunosc ceea ce reali
zează întreprinderi cu 
profil similar. Urmă
rind evoluția acestui 
colectiv, felul în care 
s*-au instaurat nor
mele de disciplină, 
modul cum cei cu 
experiență, comuniștii

la tinerii 
mare inte- 
calificarea 
Cei care 
școli pro- 
orientează 
seral, ci- 

pasiune, au

(Continuare 
în pag. a V-a)
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RITM INTENS
LA SEMĂNAT

® In județul constanța
CONSTANȚA (co

respondentul „Scîn- 
teii"). Mecanizatorii 
și țăranii coopera
tori din județul Con
stanța, care au ter
minat semănatul cul
turilor din prima epo
că — pe 87 000 ha — 
s-au pregătit, concomi
tent, pentru semăna
tul porumbului. Sub 
îndrumarea specialiș
tilor, pentru a asigu

ra o înaltă calitate a 
acestei lucrări, în nu
meroase cooperative 
agricole de producție; 
semănatul porumbului 
se desfășoară din plin. 
La cooperativa din Li- 
manu s-au însămînțat, 
în două zile, 80 ha cu 
porumb, iar la Urluia, 
lîngă Băneasa, peste 
100 ha. Semănatul po
rumbului se desfășoară

intens în mai mult de 
120 cooperative din 
județ, realizîndu-se 
peste 5 000 ha. La di
recția agricolă se apre
ciază că, în condiții
le din primăvara a- 
cestui an, semănatul 
porumbului pe întrea
ga suprafață prevăzu
tă poate fi terminat 
în 10-12 zile bune de 
lucru în cîmp.

» In
BRĂILA (corespon

dentul „Scînteii"). In 
întreprinderile agricole 
de stat și cooperati
vele agricole de pro
ducție din județul 
Brăila se menține ace
lași ritm susținut la se
mănatul culturilor de 
primăvară. Au fost se-

JUDEȚUL BRĂILA
mânate 33 867 ha, din 
care 16 527 ha cu floa
rea soarelui, adică în
treaga suprafață din 
planul de însămînțări 
al I.A.S.-urilor. De ase
menea s-au însămînțat 
peste 10 000 ha cu po
rumb. In sectorul coo
perativelor agricole de

producție s-a însămîn
țat o suprafață de 
56 815 ha, din care 
30 475 ha cu floarea- 
soarelui, 5 000 ha cd 
porumb, 2 000 ha cu 
sfeclă de zahăr. In în
treg județul, lucrări
le campaniei de pri
măvară înregistrează 
un ritm viguros.
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IFAPTUL

DIVERS
L-a părăsit 
„norocul"

Minorul Gheorghe Miculaiciuc, 
din comuna Repedea, a intrat 
într-o zi în bufetul stației C.F.R. 
Leordina (Maramureș) și i-a ce
rut gestionarului Ilie Lesrdean 
un, loz in plic. „Ce-i acela «Tra
bant» ?" — a întrebat apoi copi
lul. „Ce să fie, băiete. Noroc și 
o sută de lei. Poftim suta și adă 
lozul“ — a răspuns gestionarul. 
Peste citeva zile, in curtea lui 
Ilie Leordean apărea, nou-nouț, 
un „Trabant" și toți sătenii se 
mirau de norocul care a dat 
peste el. Simțindu-se însă cu 
musca pe căciulă, el a transfor
mat rapid „Trabantul" în 30 000 
lei, convins că așa va inmor- 
mînta întimplarea. Un cetățean 
care a asistat la discuția dintre 
copil și gestionar a dezvăluit 
însă toată tărășenia și, în cele 
din urmă, Ilie Leordean a tre
buit să restituie suma cuvenită 
familiei Miculaioiuc.

Bravură ?
Trei tineri, Lucian Sărmăghi- 

tan din Bușteni, Gheorghe Stro- 
escu și Simion Werner din 
București, au hotărit să urce 
împreună pe Bucegi, pină la ca
bana Piatra Arsă. Deși sfătuiți 
să ocolească poteca Jepilor Mari, 
pe care numai alpiniști experi
mentați se încumetă să se cațe
re, ei au ales-o tocmai pe aceas
ta. Poteca fiind înzăpezită, la un 
moment dat au alunecat și au 
căzut in Valea Urlătorii. A doua 
zi, Lucian Sărmăghitan a dece
dat, iaf ceilalți doi. in stare de 
comă, au fost aduși de cițiva 
alpiniști din formiția „Salva- 
mont" Bușteni la spitalul din A- 
zuga și, cu prețul unor eforturi 
deosebite din partea medicilor 
de aici, au fost salvați. Nu se 
putea evita un asemenea epilog 
dacă zelul celor trei tineri era 
mai bine temperai 7

Pe lîngă 
drum

9

Obligațiile lor de serviciu erau 
foarte clare și le cunoșteau a- 
mîndoi foarte bine. Constantin 
Stoica, din comuna Rătești, în 
calitatea sa de gestionar al unui 
depozit aparținînd întreprinderii 
de construcții și montaje Pitești, 
trebuia să fie cu ochii în patru 
asupra bunurilor ce-i erau în
credințate sprat* administrare. 
Dumitru Roșea, merceolog la 
Direcția de drumuri și poduri 
Argeș, avea misiunea să contro
leze calitatea și condițiile de 
păstrare a materialelor folosite 
la construcția și repararea șose
lelor. într-o bună zi s-au decis 
să facă o 
180° față 
fesionale. 
baza unor 
fictive, au 
aproape 45 000 kg ciment, 
tocmai cînd credeau că au pus 
afacerea pe roate, s-au trezit...' 
ca „căruța" în altă direcție. în 
curînd, drumul pe care vor mer
ge li-1 va fixa instanța de ju
decată ! E un drum de la care 
nu se vor mai putea abate !

întoarcere bruscă de 
de îndatoririle pro- 
In scurt timp, pe 
avize de expediție 
sustras din depozit 

Dar

Experiment 
ratat

♦
Mai mulți cetățeni din Craio

va ne-au întrebat : știți cit timp 
se pierde la agenția C.E.C. de 
pe calea Unirii 16 cu operațiu
nile de depunere și restituire ? 
Nu știam și, de aceea, ne-am 
îndreptat spre unul din cele 
5 ghișee de depuneri și resti
tuiri, pentru un experiment pe 
cont propriu. După ce ne-am 
convins că operațiunea de resti
tuire a sumei de 100 de lei a 
durat... 33 de minute (in loc de 
5 minute cit durează la orice 
oficiu poștal !), am ținut să 
cunoaștem opinia directorului 
Direcției județene C.E.C. Dolj, 

Cocîlnău. tn căutarea 
am intrat intr-un 
avea ușa deschisă 

i stradă ! 
funcționar.

chitanțiere, 
ștampile... Cind. in sflr-

Victor 
dumnealui, 
birou cate 
direct... in 
nici un i 
rouri — 
tre, 
șit, am ajuns la director, ni s-a 
spus, in două cuvinte, că n-ar 
fi „nimic anormal". Acum regre
tăm că n-am luat cu noi citeva 
registre și ștampile...

înăuntru,
Pe bi- 

regis-

Vagonul... 
rătăcitor

De necrezut și totuși adevărat. 
Vagonul de marfă nr. 0053- 
11943665 a dispărut fără urme. 
Expediat de uzina constructoa
re de mașini „Tehnometal“ din 
Timișoara încă de la 18 septem
brie 1969. cu scrisoarea de tră
sură 10728, poziția de trafic 
219. el n-a ajuns nici pînă azi 
la destinație — întreprinderea 
de aprovizionare nr. 5 din Bra
șov. Semne particulare : vago
nul este plin cu piese de schimb 
pentru mașini agricole, așteptate 
o iarnă întreagă de mecanizato
rii din Brașov pentru actuala 
campanie de primăvară. A fost 
căutat și paracăutat. dar nu i s-a 
dat încă de urmă. De unde rezul
tă că cei ce dirijează mărfurile 
snre destinație își permit, din 
cînd In cînd, cite o „defaiere" 
de la îndatoririle de serviciu. 
Cine-i readuce... pe linie ?

redoctotă 
TÎRCOB

da >

0 VALORIFICARE LA EXPLOATAREA MINIERĂ PAROȘENI

SUPERIOARA A RESURSELOR
LA NIVEL JUDEȚEAN

TEHNICA MODERNĂ
bine minuită

Rubrics
Dumitru
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii*’

tn cei patru ani ai cincinalului în 
curs, livrările la fondul pieței ale în
treprinderilor de industrie locală au 
fost cu peste 1,6 miliarde lei supe
rioare prevederilor. Ponderea bunu
rilor de larg consum in totalul pro
ducției industriei locale a ajuns la 
aproape 70—80 la sută. A avut loc, 
de asemenea, îmbunătățirea continuă 
a calității produselor, nomenclatorul 
de fabricație a cunoscut o largă diver
sificare, producindu-se, numai în acest 
an, de exemplu, peste 5 000 de arti
cole. Pentru perioada 1971—1975, do
cumentele programatice ale partidu
lui stabilesc — ca un obiectiv im
portant al acestui sector — creșterea, 
în continuare, a producției bunurilor 
de consum, prin valorificarea supe
rioară a resurselor locale de materii 
prime și materiale din toate zonele 
țării. Dezvoltarea in perspectivă a in
dustriei locale, direcțiile de orien
tare a producției, căile concrete de 
materializare a sarcinilor trasate au 
făcut obiectul discuțiilor unei recen
te mese rotunde organizate de redac
ția ziarului nostru, la care am invi
tat reprezentanți și specialiști din în
treprinderi de industrie locală, di
recții și consilii populare județene, 
din Comitetul de Stat pentru Econo
mia și Administrația Locală, din co
merț.

Analiza perspectivei trebuie să por
nească de la concepția asupra rolului 
și locului ce revin sectorului econo
mic aflat în discuție. Este o aberație 
— și-au exprimat părerea Loghin Dia- 
conescu, directorul general al Direc
ției județene Dîmbovița de industrie 
locală, și Adrian Patraulea, director 
în Ministerul Comerțului Interior — 
să se pretindă industriei locale din- 
tr-un județ sau altul satisfacerea ce
rerii locale la absolut toate produsele. 
Trebuie avut în vedere specificul zo
nelor, resursele materiale disponibi
le, dotarea existentă, pentru ca, por
nind de la aceste elemente să se 
stabilească o specializare a întreprin
derilor. o profilare a lor pbntru pro
duse sau grupe de produse astfel incit 
să se îmbine judicios eficiența eco
nomică a activității productive cu

satisfacerea cît mai deplină a cerin
țelor de consum ale populației.

„Specializarea nu trebuie însă să 
aducă cu sine diminuarea răspun
derilor față de necesarul local. Reali
zarea produselor de largă solicitare, 
a căror execuție nu necesită condi
ții deosebite de dotare și aprovizio
nare, trebuie să rămină o sarcină 
principală a organelor locale din ori
care județ al țării, a fost de părere 
Ion Gheorghe, director adjunct in 
C.S.E.A.L La importul .din alte ju
dețe să se apeleze numai pentru acele 
produse la care nu sint create încă 
condiții locale de execuție. Satisfa
cerea cerințelor pe plan local pre-

materiale, fără a aștepta ca totul să 
se rezolve prin investiții. Există incă 
suficiente rezerve latente, nefolosite. 
Avem in vedere, în principal, secto
rul articolelor mărunte, de uz gos
podăresc, cu pondere mare în pro
ducția industriei locale, în care aceste 
rezerve sint aproape inepuizabile. Se 
cer insă pentru aceasta căutări, efor
turi de concepție, adică investiții de 
muncă și ingeniozitate, incomparabil 
mai mari și mai susținute decît in
vestițiile materiale.

Nu mai puțin adevărat este și fap
tul că oricită imaginație și iniția
tivă s-ar manifesta, fără un suport 
material corespunzător nu se poate

La masa rotundă DIRECȚIILE DE
DEZVOLTARE A INDUSTRIEI LOCALE

«

zintă o deosebită importanță, întru- 
cît aduce nu numai siguranță și con
tinuitate în aprovizionare, dar și în
semnate econom'i prin eliminarea 
transporturilor interjudețene".

Concepția privind rolul industriei 
locale trebuie să aibă în vedere și 
condițiile de dotare, posibilitățile de 
aprovizionare existente — au preci
zat Wilhelm Lutsch. vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Brașov, 
și Virgil Dimciu. directorul general 
al Direcției de industrie locală din 
același județ. Fără îndoială, există 
unele greutăți ce nu se pot rezolva 
peste noapte, date fiind și posibilită
țile ...................................
ele 
unii 
s-o 
este 
bilități pentru valorificarea materi
ilor prime existente, în condițiile de 
care dispune, să depisteze noi resurse

economiei naționale. Numai că 
nu trebuie exagerate, așa cum 
vorbitori au încercat, se pare, 

facă. MenireS industriei locale 
tocmai să caute noi și noi posi-

Destinul unei construcții din Mediaș

ORICE,

NUMAI RUINĂ

NU!
înMediașul este 

pragul unui moment 
de reușită edilitară : 
darea în folosință a 
unui nou și modern 
hotel, cu o capacita
te de 323 de locuri. 
Se coboară schelele, 
se amenajează spații 
verzi împrejurul clă
dirii, electricienii re- 
verifică instalațiile..

— Va fi o frumoa
să realizare — con
statau cîțiva cetățeni 
opriți în fața impu
nătoarei clădiri. Pă
cat însă că, în spa
te, se află monumen
tul acela de nepăsa
re...

Care monument ? 
Am dat roată hotelu
lui. Și ce am putut 
vedea ? O construcție 
terminată „la roșu", 
mare cît hangarul u- 
nui aeroport, dar cu 
zidurile măcinate de 
ploi și ninsoare. 
„N-are nevoie, Me
diașul, de o aseme
nea construcție ?“ —. 
am întrebat la consi
liul popular munici
pal. „Are, cum să nu 
aibă — ni s-a răs
puns — dar lucrurile 
sînt atît de încurcate 
îneît nu mai știm 
cine le-ar putea des
face 7".

Povestea e lungă. 
La început trebuia să 
fie magazin univer
sal, dar specialiștii 
au descoperit că „lo
cul nu e cunoscut ca

vad comercial" (1). 
Cazînd această idee, 
a venit alta : să de
vină restaurant. „Dar 
avem atîtea" — a a- 
părut replica. S-a a- 
preciat mai apoi că 
ar fi bine să se ame
najeze un cinema
tograf, dar a izbîndit 
ideea unei săli de 
gimnastică... Și uite 
așa a trecut timpul, 
s-a discutat și para- 
discutat, dar lucruri
le tot baltă au rămas. 
La urma-urmelbr, nu 
consiliul popular mu
nicipal este proprie
tarul acestei con
strucții, ci I. H. R. 

«Sibiu. Poate că, în
tre timp, acolo s-au 
limpezit apele...

— Da, noi 
proprietarii 
confirmat 
directorul 
biu.
ce
tă construcție, 
preluat-o

sîntem 
• ne-a 

Ioan Bran, 
I.H.R. 81- 
nu avem 

cu aceas- 
Am 

fără să 
fim- cel puțin între
bați ; am plătit-o cu 
aproape un milion, 
dar renunțăm ori- 
cînd la ea, bineînțe
les dacă primim 
contravaloarea. Vrem 
s-o transferăm cuiva, 
dar construcția nefi- 
ind terminată, 
nedeclarată încă 
loc fix, transferul 
se poate face.

Oare, o dată 
scurgerea timpului, 
această impunătoa-

Dar 
face

nu

cu

care 
sume 
bani, 

cu to- 
simplul

re clădire, în 
s-au investit 
importante de 
se va degrada 
tul pentru 
motiv că „nu i s-a 
găsit forma legală 
de transfer și folo
sință" ? Deocamdată 
siniem la a doua sa 
aniversare...

— Singurul în drept 
care ar putea solu
ționa problema este 
consiliul populat ju
dețean — conchide 
tov. C. Porime, pre
ședintele Comitetului 
executiv al consiliu
lui popular munici
pal Mediaș. Luînd-o 
în proprietatea sa și 
finanțînd-o în conti
nuare pentru ame
najarea unei săli de 
sport (care să fie 
pusă, mă gîndesc, 
la dispoziția celor 
1 600 de elevi ai li
ceului nr. 1 Mediaș, 
lipsiți la ora actuală 
de o sală de gimnas
tică), ar opera o mă
sură salutară.

Firește că saluta
ră. Sală de sport sau 
orice, numai ruină 
nu 1 Sperăm să nu 
dureze discuțiile pînă 
la o nouă 
sare".
cum 
la a 
tul 1

„aniver- 
Deocamdată, 

spuneam, sîntem 
doua. Și e des-

N. BRUJAN 
corespondentul 
„Scînteii"

Un "loc important într-o ali
mentație completă și rațională îl 
ocupă zaharurile, care se găsesc 
și în diversele dulciuri de cofe
tărie — fursecuri, cozonaci, tor
turi, bomboane etc. Datorită 
multiplelor' lor calități, efectului 
psihoscnzorial plăcut, dulciurile 
sînt agreate și solicitate de marea 
masă a publicului.

Spre a veni în întîmpinarea 
acestor cerințe și a ușura munca 
gospodinelor, alimentația publică 
organizează luna aceasta, în zi
lele de sîmbătă și duminică, în 
cîteva cofetării din Capitală, ex-

poziții cu vînzare, cu un bogat 
sortiment de torturi, pișcoturi, 
fursecuri, cozonaci și bomboane 
fine de ciocolată. Asemenea ex
poziții vor putea fi găsite la cofe
tăriile „Universității" — Bd. Re
publicii nr. 6 ; „Victoria" — Ca
lea Victoriei 14 ; „Opereta" — 
Piața Splaiului 8 ; „Sud" — Ma
gistrala Nord-Sud, „Toporași" — 
Sos. Giurgiului 120 ; „Doina" — 
Șos. Ștefan cel Mare 31 ; „Iris" 
— Rd. Mihai Bravu 119—121 ; 
„Savarina" — Complexul comer
cial din str. Baba Novac, colț cu 
str. Stejarului și „Fistic" — Bd. 
Dimitrov 99.

asigura un progres continuu — canti
tativ și calitativ — al producției. Sta
tul alocă insă industriei locale fonduri 
însemnate, a căror utilizare, cu maxi
mum de eficiență, depinde în mod 
nemijlocit de împărțirea lor judicioa
să pe sectoare și activități. In legă
tură cu aceasta, tovarășul ing. 
Ion Chirilescu, vicepreședinte al 
C.S.E.A.L., arăta că în viitorul cin
cinal investițiile se vor orienta cu 
precădere în sectorul materialelor de 
construcții (cărămizi, cariere și balas
tiere, prefabricate din beton etc.), al 
producției de bunuri alimentare.

Dezvoltarea sectorului materialelor 
de construcții răspunde, desigur, unor 
nevoi deosebite ale economiei națio
nale. Ar trebui totuși să se țină sea
ma în mai mare măsură de faptul că 
există o industrie republicană specia
lizată in acest profil, în vreme ce ro
lul primordial al industriei locale este 
acela de a satisface nevoile de consum 
ale populației, în special cu bunuri 
de larg consum. Iată de ce conside
răm că ar fi necesar ca în perioada 
următoare să se asigure nu numai 
menținerea ponderii bunurilor de larg 
consum în totalul producției, dar ea 
să sporească în pas cu salturile ce 
se înregistrează în evoluția cererii de 
consum.

O altă direcție în care industria 
locală are posibilități largi de acțiu
ne o constituie âiversificarea produc
ției, asimilarea de noi articole. „în 
ultimul timp, a arătat Gh. Lampert, 
director adjunct în C.S.E.A.L., au 
fost înființate, pe lingă marile între
prinderi, colective de proiectare, iar 
la nivelul C.S.E.A.L. a fost întoc
mit un plan tehnic de asimilare a 
produselor noi". Alături de lărgirea 
acestor inițiative credem că ar trebui 
întărită colaborarea cu institutele de
partamentale de cercetare și proiec
tări, care dispun de un potențial ști
ințific ridicat și o experiență bogată.

Activitatea de diversificare insă nu 
trebuie sa se oprească la conceperea 
și asimilarea noului produs. De mare 
importanță este urmărirea lui în re
țeaua de desfacere. în mai multe 
orașe ale țării, printre care Arad, 
Pitești, botoșani. Rm. Vilcea, Iași, 
Craiova, Galați s-au deschis maga
zine proprii ale industriei locale prin 
care piața este prospectată nemijlo
cit. Asemenea magazine se vor des
chide și în celelalte județe ale țării.

„Utilitatea lor conslă și In faptul că 
se inlătură unele deformări ale or
ganizațiilor comerciale privind nive
lul și structura cererii, deformări de 
care ne mai lovim în prezent, arăta 
Carol Viaicu, directorul I.I.L. Meta
lurgica-București, și Th. Bărbulescu, 
directorul I.I.L. Metalurgica-Buzău. 
Totodată se dă posibilitatea unui con
tact viu, direct al întreprinderilor cu 
cumpărătorii, creîndu-se o punte de 
legătură între cei ce produc și cei 
ce consumă, stimulîndu-i pe produ
cători, prin grija care trebuie s-o 
acorde prestigiului mărcii de fabri
cație, în îmbunătățirea calității și di
versificarea sortimentului".

Analiza perspectivelor de dezvol
tare a sectorului de industrie locală 
nu se poate face în afara cadrului 
economic-financiar. „în prezent, din 
cauza unor imperfecțiuni ale siste
mului de planificare, nu reușim să 
rezolvăm în mod corespunzător pro
blema adaptării producției la modi
ficările ce apar in structura cererii 
de consum a populației, era de pă
rere Gheorghe Mălin, directorul ge
neral al Direcției de industrie locală 
din municipiul București. Dîndu-se 
întreprinderilor indicatorii financiari 
fără a se cunoaște structura produc
ției — aceasta se fixează ulterior, cu 
ocazia contractărilor — ele livrează 
comerțului doar acele produse care 
se încadrează, in nivelul planificat de 
rentabilitate, iar celelalte, deși sînt 
solicitate de piață, nu se produc. Pun 
în discuție această chestiune pentru 
că prin acest mod de planificare unii 
indicatori rămin fictivi, iar scopul^ 
economic urmârit — obținerea de be
neficii — nu se realizează. Astfel, în 
1969, în întreprinderile din munici
piul București, deși s-a depășit pla
nul de producție cu 22 milioane lei, 
cel de beneficii n-a fost realizat cu 
14 milioane lei. Reacția de reținere 
a întreprinderilor în privința sorti
mentului va fi și mai mare de acum 
înainte, cînd retribuția angajaților se 
va face în funcție de realizarea pla
nului de beneficii".

„Sistemul de indicatori ar trebui 
să aibă în vedere și faptul că pe par
curs comerțul, ca urmare a schim
bărilor ce se produc în structura ce
rerii de consum, solicită modificări 
ale contractelor în special în par
tea a doua a anului, a continuat ideea 
Constantin Păiș, directorul I.C.R.M.- 
București". „Or, în prezent, întreprin
derile nu pot răspunde acestor soli
citări, arăta Clement Popescu, direc
torul I.I.L.-Roșiorii de Vede, deoa
rece indicatorii financiari ăînt dați 
pentru tot anul, fără a șe ține cont 
de modificările ce intervin. Cred că 
ar fi indicat ca numărul de indica
tori ai întreprinderilor să fie redus, 
comparabil cu cei ai cooperației meș
teșugărești, de pildă, spre a se con
feri o mai mare maleabilitate secto
rului de industrie locală. La stabilirea 
indicatorilor să se țină cont și de 
structura producției, nu numai de va
loarea ei totală".

Discuțiile la masa rotundă au rele
vat faptul că există suficiente re
zerve ce-și așteaptă valorificarea. De 
modul cum vor reuși producătorii lo
cali să-și organizeze mai bine munca, 
de măsura in care organele județene 
și C.S.E.A.L. vor rezolva problemele 
ce mai frinează incă activitatea in
dustriei locale, parte din ele prezen
tate mai sus, acest sector va putea 
să-și sporească aportul la satisface
rea nevoilor de consum ale popu
lației.

SPOREȘTE 
RANDAMENTUL «I

Mihai IONESCU

in secția pompe a fabricii de mase plastice „Viitorul" din Oradea
Foto : Agerprei

Intrată nu de mult 
timp în rîndul exploa
tărilor din bazinul car
bonifer al Văii Jiului, 
mina Paroșeni și-a 
creat un renume de 
care specialiștii — și în 
egală măsură benefi
ciarii producției de 
cărbune — țin tot mai 
mult cont. Debutul a 
avut loc cu trei ani in 
urmă. In primul an de 
activitate, colectivul 
minei a extras 19 000 
tone de cărbune. Dru
mul spre maturitate a 
fost relativ scurt si 
chiar 
putea spune, fiind pu
ternic ......................
suflul 
cii miniere de la ex
ploatarea vecină — Lu- 
peni. După numai doi 
ani, contribuția noului 
colectiv de mineri la 
producția totală de căr
bune a Văii Jiului a a- 
juns la 330 000 tone, 
pentru ca în acest an 
să se ridice la peste o 
jumătate de milion de 
tone.

Aparent, cartea a- 
ceasta de vizită ce con
turează foarte succint, 
statistic evoluția tină- 
rului colectiv de mineri 
poate lăsa impresia u- 
nui drum pe cît de 
drept, pe atît de neted, 
în realitate, nivelul 
înalt al producției la 
care s-a ajuns azi a 
fost „construit" în 
trepte, cu voință • și 
curaj, cu mult consum 
de energie și inteligen
tă pentru a fructifica 
deplin posibilitățile o- 
ferite de tehnica mo
dernă cu care au fost 
înzestrate locurile de 
muncă din subteran.

— Ideea de bază pe 
care s-a mers — ne-a 
spus inginerul șef al 
minei. Grigore Pătrui- 
că — a fost concen
trarea producției, in 
sensul urgentării lu-' 
crărilor de pregătire 
în stratul 15 al minei, 
în vederea pornirii si
multane a patru aba
taje în loc de două, 
cum era prevăzut. Așa 
s-a asigurat o asisten
ță tehnică mai eficien
tă la locurile de mun
că, reducerea efective
lor ce lucrează în re
gie, dirijarea mai ope
rativă și utilizarea ra
țională a locomotivelor 
în transportul subte
ran. Pentru aceste a- 
bataje, în cadrul ex
ploatării noastre a fost 
conceput și executat 
un sistem de semnali
zare și pornire centra
lizată a tuturor trans
portoarelor, prin folo
sirea căruia, o dată cu 
îmbunătățirea substan
țială a activității din 
acest sector, s-a redus 
și efectivul de 
tori.

Din discuția 
ginerul șef am 
că în acest an 
cerea minei și-a orien
tat toată 
utilizarea 
eficiență 
utilajelor .. . ...
melor. în această di
recție, un loc princi
pal l-a ocupat îmbu
nătățirea organizării 
muncii pentru folosi
rea integrală a echi
pamentului de susține
re metalică în abata
jele frontale din stra
tul 15. Măsuri asemă
nătoare au fost luate'

relativ scurt 
spectaculos am

deinfluențat 
modern al mun-

și în abatajele stratu
lui 18, efectul econo
mic al acestora con- 
cretizîndu-se in redu
cerea consumului de 
lemn de mină cu 3 mc 
la 1 000 tone de cărbu
ne extras și creșterea 
randamentului cu cir
ca 50 kg cărbune pe 
post.

Suișul permanent al 
producției și producti
vității muncii spre cote 
tot mai înalte, la Ex
ploatarea minieră Pa- 
roșeni, demonstrează 
insă că perfecționarea 
metodelor de muncă, 
a organizării lucrului 
nu este un atribut în 
exclusivitate al condu
cerii 
greșit 
ră pe 
egală
tregului 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni. Cîteva din

minei — cum 
se mai conside- 
alocuri — ci în 
măsură al in- 

colectiv de

tribuna
experienței 

înaintate

munci-
cu in- 
reținut 
condu-

atenția spre 
cu maximă 
a mașinilor, 
și mecanis-

multele exemple con
firmă această 
tate. De pildă, mina 
fusese dotată 
combină de 
„2K 52“ pentru exploa
tarea straturilor groa
se de cărbune. Condi
țiile pentru intrarea ei 
în producție nu puteau 
fi create mai devreme 
de patru luni. Din rin- 
dul colectivului a vgnit. 
ideea demontării unuia 
din tamburi, pentru a 
face combina utilizabi
lă și in straturile sub
țiri de la abatajul 
6 121. Și aceasta cu un 
dublu scop : instruirea 
oamenilor asupra mo
dului de lucru cu acest 
utilaj — in perspectiva 
utilizării sale depline 
— și creșterea randa
mentului in abatajul 
amintit. în a doua lună 
de funcționare a com
binei, randamentul a 
crescut de la 4 la 6 
tone cărbune pe post. 
La timpul potrivit, 
combina a intrat inte
gral în producție în- 
tr-un abataj din stratul 
15, unde minerii din 
brigada lui Constantin 
Zajiaria. specializați 
dinainte, obțin o pro
ductivitate a muncii 
superioară.

Un alt șef de briga
dă, Gheorghe Pișleag. 
a venit cu propunerea 
ca revizia parțială a’ 
stîlpilor hidraulici fo
losiți la susținerea me
talică să nu se mai 
facă în atelierele de la 
suprafață, ci în subte
ran. Transpusă în 
practică, prin condiții
le create de conduce
rea minei, s-a asigurat 
un grad mai ridicat de 
utilizare a echipamen
telor de susținere me
talică și reducerea per
sonalului auxiliar care 
se ocupă cu transpor
tul stîlpilor din subte
ran la atelierul de la 
suprafață și invers.

Se cuvine să preci
zăm că promoygrea 
consecventă a metode
lor moderne de lucru, 
bazate pe tehnica cea 
mal înaintată, repre-

reali-
cu o
tipul

zintă o caracteristică 
esențială a muncii mi
nerilor de la Paroșeni. 
Așa se explică inten
sitatea cu care se ex
tinde aria de aplicare 
a metodei de susținere 
metalică a abatajelor. 
In primul trimestru al 
anului s-au extras prin 
acest procedeu cu cir
ca 20 000 tone cărbune 
mai mult față de can
titatea prevăzută. Gra
dul de mecanizare a 
lucrărilor urmează și 
el aceeași linie dina
mică. „Introducerea, 
în luna februarie a.c., a 
unei combine „PK-7* 
la înaintări în cărbune 
— ne-a spds ing. Nico- 
lae Bucur, secretarul 
comitetului de partid — 
ne-a permis ca încă 
din prima lună de ex
perimentare să obți
nem o avansare de 118 
metri liniari într-un 
profil de 9,5 mp ; în 
condiții obișnuite — 
prin pușcare și per
forare — avansarea lu
nară se ridică doar la 
60—70 metri liniari. 
Menționăm că este 
vorba de un început 
căruia i se conferă, în 
continuare, noi valen
țe, prin perfecționările 
ce i se aduc din punct 
de vedere tehnic și 
organizatoric.

De aceeași mare ac
tualitate pentru creș
terea productivității 
muncii și a producției 
de cărbune se bucură 
pregătirile intense ce 
se tac la mină pentru 
trecerea — deocamda
tă in două abataje — 
la transportul cărbu
nelui in flux continuu, 
cu ajutorul benzilor, 
din abataje direct 
suprafață în siloz, 
aceste zile, noul 
tem de transport 
folosește la 
de pregătire 
două aDataje, 
ca in scurt timp tran
sportul in flux conti
nuu al cărbunelui să 
capete o largă extin
dere. Potrivit părerii 
specialiștilor minei, în 
final acest sistem de 
transport va da posi
bilitatea reducerii unui 
număr însemnat de 
posturi din sectorul de 
întreținere a 
de vagonete 
motive.

Colectivul 
tăcut1 un pas 
înainte și in ce 
vește ridicarea calității 
cărbunelui, . domeniu 
deficitar anul trecut, 
în prezent, ca urmare 
a 'măsurilor luate în 
această direcție, mina 
a obținut de la pre- 
parația Coroiești o bo
nificație pentru cali
tatea superioară a 
producției livrate de 
300 tone cărbune. Dacă 
asociem această rea
lizare cu faptul că în 
primul trimestru al a- 
nului minerii de aici 
au depășit sarcinile 
planificate cu peste 
10 000 tone de cărbune, 
ceva mai mult decît 
jumătatea producției 
obținute în tot anul 
1967, cînd și-a început 
activitatea, 
Paroșeniului ni se în
fățișează _ la adevărata 
lor dimensiune.

la 
în 

sis- 
se 

lucrările 
a celor 

urmind

parcului 
și loco-

minei a 
mare 

pri-

ritmurile

Sabin IONESCU 
corespondentul 
„Scînteii"

Peisaj urban

acesta, la acțiunile întreprinse de 
consiliul popular orășenesc pentru 
înfrumusețarea orașului zilnic par
ticipă citeva sute de .slătineni.

Am discutat cu tov. VALERIU

mai sugestiv intre vechi și nou : 
„orașul vechi" — cu străzi înguste și 
întortocheate, case mici și inghe- 
suile — orașul nou. cu blocuri viu 
colorate, (insumind peste 4 000 a-

SLATINA:

Călătorului care coboară in gară, 
in Slatina, nu-i poate scăpa ritmul 
trepidant de lucru, marcat de un 
du-te-vino permanent de autoca
mioane, betoniere, mașini. Este rit
mul de integrare al unui oraș in 
procesul de industrializare socialis
tă, de dezvoltare multilaterală. Din 
1965, cînd a început de fapt racor
darea orașului tu magistrala indus
trializării. aici s-a înălțat moderna 
uzină de aluminiu, se află in plină 
construcție uzina de prelucrare a 
aluminiului și fabrica de produse 
carbonoase și a început să producă 
o fabrică de brinzeturi Reținînd a- 
cer.te ooiective, am înțeles mai bine 
de ce uneori localnicii se referă in 
mod deosebii la „platforma in
dustrială" a orașului. Este o plat
formă larg deschisă, unde in cinci
nalul următor se vor ridica noi în
treprinderi productive.

Orașul se dezvoltă văzind cu 
ochii. De la 16 000 locuitori, ciți 
avea in 1965, acum numărul lor a 
crescut la aproape 30 000 și se pre
vede ca, pe măsura dezvoltării in
dustriale și social-culturale a ora
șului, populația Slatinei să spo
rească la 50 000 in 1975 și 80 000 
in 1930.

Slătinenilor le place să spună 
„orașul vechi" și „orașul nou", sau 
„orușul din vale" și „orașul de pe 
terasă". Este, intr-adevăr, un ta
blou comparativ cum nu se poate

parlamente la care se adaugă alte 
1 500, ce se dau in folosință anul 
acesta), străzi spațioase, complexe 
de deservire. Orașul nou este pre
zentul pe care și-l făuresc înșiși 
slătinenii, prin munca lor. Anul 
trecut, valoarea activităților obștești 
efectuate prin muncă patriotică s-a 
ridicat la 10 milioane de lei. Și anul

kAAAAAAA/V

N1COLESCU. primarul orașului Sla
tina și am putut afla multe din 
preocupările organelor locale izvori- 
te din propunerile locuitorilor pen
tru extinderea alimentării cu apă, 
canalizarea orașului și moderniza
rea străzilor. Dar, deosebit de inte
resante ni s-au părut noile obiecti-

ve social-culturale ce urmează să se 
ridice aici, incepind cu trimestrul 
doi al acestui an. In curind, slăti
nenii vor dispune de un moflern e- 
dificiu cultural — Casa de 'cultură 
a sindicatelor. Ea va avea o sală de 
spectacole cu 800 de locuri, o mare 
bibliotecă, mai mult săli de repetiții 
și de locuri distractive. Locuitorii 
orașului Slatina vor beneficia, de 
asemenea, de un pitoresc ioc de a- 
grement. aflat in curs de amena
jare pe dealul Grădiște, cel mai 
înalt punct situat jn partea de vest 
a localității. Complexul va valori
fica din plin frumusețea naturală 
a locului. El va cuprinde un hotel 
de 200 locuri, camping, complex- 
restaurant și terenuri distractive.

• Vot mai incepe ample lucrări pen
tru realizarea unui punct de agre
ment in pădurea Strehareți. aflată 
la mai puțin de 2 km de oraș. Aici 
se vor construi un camping cu 200 
de locuri, o tabără de odihnă pen
tru elevi, terenuri sportive, unități 
de deservire comercială, locuri de 
popas. Pentru viitor, un grup de 
arhitecți și proiectanți studiază po
sibilitățile de construire a unei fa
leze pe malul Oltului.

Aurel PAPADIUC 
corespondentul „Scînteii'
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VIZITA PREȘEDINTELUI

REPUBLICII TURCIA, CEVDET SUNAY

DINEU OFICIAL
Toastul președintelui

Nicolae Ceaușescu
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Sunay, 
Doamnelor și domnilor,

îmi este deosebit de plăcut să vă 
salut în modul cel mai cordial pe 
dumneavoastră, stimate domnule 
președinte, pe distinsa dumnea
voastră soție, pe toți colaboratorii 
care vă însoțesc în această vizită 
și să dau expresie sentimentelor 
de înaltă ospitalitate ale întregului 
popor român. Mulțumindu-vă pen
tru amabilitatea cu care ați răs
puns invitației de a ne vizita țara, 
ne exprimăm convingerea că a- 
ceastă vizită se va înscrie ca un 
moment important în evoluția ra
porturilor dintre România și Tur
cia. Poporul nostru își primește în
totdeauna prietenii cu căldură și 
simpatie; manifestările pline de 
cordialitate și stimă cu care popu
lația Bucureștiului v-a întîmpinat 
astăzi ca, de altfel, primirea fru
moasă și ospitalitatea desăvîrșită 
cu care am fost înconjurați în 
timpul vizitei pe care am făcut-o 
anul trecut în Republica Turcia, 
constituie o vie ilustrare a priete
niei și prețuirii reciproce dintre 
popoarele și țările noastre. Perso
nal, păstrez bogate impresii despre 
frumoasa dumneavoastră țară, des
pre talentatul și harnicul popor 
turc.

Veți avea prilejul, stimate dom
nule președinte, ca în timpul vizi
tei în țara noastră să cunoașteți 
mai îndeaproape poporul român, 
aspirațiile și preocupările sale, 
munca de construcție pașnică și 
amploarea eforturilor pe care el le 
depune pentru a asigura progre
sul și prosperitatea patriei sale.

Muncind pentru edificarea orîn- 
duirii noi, socialiste, pentru făuri
rea României moderne, poporul 
nostru este profund animat de sen
timente de stimă și respect față 
de celelalte popoare, de năzuința de 
a colabora și trăi în pace și bună 
înțelegere cu toate statele, indife
rent de orînduirea lor socială.

Statornicirea unor raporturi de 
bună vecinătate între România și 
Turcia a constituit, în secolul nos
tru, obiectul unor preocupări stă
ruitoare ale unor reprezentanți de 
seamă ai națiunilor noastre, care 
au militat cu clarviziune pentru o 
prietenie sinceră și colaborare 
fructuoasă între cele două țări și 
popoare. Avem astăzi posibilita
tea — cred și datoria — să conti
nuăm această operă atît de utilă, 
să promovăm, prin eforturi comu
ne, noi căi și mijloace pentru a- 
dîncirea și extinderea raporturilor 
de colaborare, corespunzător in
tereselor celor două țări ale noas
tre, aspirațiilor de pace, înțelegere 
și securitate ale tuturor popoare
lor.

Avem satisfacția să constatăm 
că relațiile dintre România și Tur
cia — relații neumbrite de nici un 
fel de probleme litigioase — au 
cunoscut în ultimii ani o continuă 
dezvoltare. Un rol important, în 
această direcție, l-au avut întîlni- 
rile și contactele nemijlocite din
tre factorii de răspundere ai celor 
două țări, care au contribuit la o 
mai bună cunoaștere reciprocă, au 
reliefat preocupări comune și au 
deschis noi perspective de colabo
rare în diferite domenii de acti
vitate. Schimburile comerciale fac 
progrese vizibile; se lărgește co
laborarea economică, tehnică și 
științifică ; sînt în curs de elabo
rare proiecte de cooperare econo
mică ; se amplifică relațiile cultu
rale și turistice.

Consemnînd evoluția pozitivă a 
relațiilor noastre bilaterale, cred 
că sînteți de acord, stimate dom
nule președinte, cu aprecierea că 
posibilitățile de a extinde colabo
rarea româno-turcă n-au fost nici 
pe departe epuizate, că dezvolta
rea economică a celor două țări 
ale noastre deschide noi posibili
tăți de a acționa împreună cu re
zultate și mai bune în această di
recție. Faptul că relațiile dintre 
România și Turcia sînt așezate 
trainic pe principiile independenței 
și suveranității naționale, egalițății 
în drepturi, neamestecului în tre
burile interne și colaborării reci
proc avantajoase constituie o pu
ternică premisă a evoluției lor să
nătoase și rodnice.

Fiind situate în același spațiu 
geografic, trăind în bună înțele
gere și prietenie,, țările noastre au 
numeroase interese comune, din
tre care de importanță primordială 
este acela al întăririi păcii și secu
rității în Europa. Popoarele noastre 
sînt interesate ca Europa să nu

mai devină niciodată teatrul unor 
noi conflagrații mondiale, ci tere
nul unei conlucrări fertile, în in
teresul fiecărei țări, al progresului 
general. în acest context apreciem 
că există premise pentru pregă
tirea unei conferințe general-eu- 
ropene, consacrată securității și 
cooperării pe continent. în concep
ția noastră, este necesar să/ se a- 
sigure condițiile pentru ca toate 
țările interesate să poată participa 
nemijlocit și să-și aducă contribu
ția lor atît la pregătireaj cît și la. 
buna desfășurare a conferinței. 
România se pronunță cu toată ho- 
tărîrea pentru dezbaterea largă a 
căilor și mijloacelor menite să 
ducă la statornicirea păcii și se
curității în Europa, își reafirmă 
dorința de a analiza cu toată a- 
tenția, în spirit constructiv, de în
țelegere și cooperare, orice propu
nere îndreptată spre înfăptuirea 
acestui obiectiv.

După părerea noastră, România 
și Turcia pot conlucra fructuos și 
pot aduce o contribuție importantă 
la dezvoltarea unor relații de bună 
vecinătate și înțelegere între sta
tele din Balcani, la transformarea 
acestei părți a Europei într-o zonă 
a păcii și colaborării pașnice, li
beră de arme nucleare. Aceasta 
corespunde intereselor vitale ale 
popoarelor din regiune și ar re
prezenta, totodată, o contribuție 
importantă la eforturile generale 
de întărire a păcii și securității pe 
continentul european și în lume.

Pornind de la ideea că în lumea 
contemporană pacea este indivizi
bilă, nu putem să nu ne manifes
tăm îngrijorarea în legătură cu 
existența și perpetuarea unor pe
riculoase focare de. tensiune și în
cordare în diferite părți ale lumii, 
împreună cu forțele iubitoare de 
pace din întreaga lume, ne pronun
țăm pentru încetarea neîntîrziată 
a războiului din Vietnam. Poporul 
vietnamez să fie lăsat să-și rezol
ve singur treburile interne, potrivit 
dorinței și voinței proprii, fără nici 
un amestec din afară. (Constituie, 
de asemenea, un serios motiv de 
îngrijorare situația din Orientul 
Mijlociu, unde are loc o intensifi
care a acțiunilor militare care a- 
gravează conflictul. Sperăm că în 
cele din urmă rațiunea va învin
ge, că ostilitățile vor înceta și se 
va trece la aplicarea în practică 
a prevederilor rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 
1967.

Viața evidențiază tot mai mult 
că unica modalitate de rezolvare 
a problemelor litigioase o consti
tuie mijloacele pașnice, tratativele 
purtate în spiritul stimei și res
pectului reciproc. în acest sens sînt 
chemate, după părerea noastră, să 
acționeze toate statele — mari, 
mijlocii sau mici — indiferent de 
orînduirea socială sau de continen
tul pe care se află situate.

Răspunderea pentru viitorul o- 
menirii cere popoarelor, conducă
torilor de state să acționeze în 
modul cel mai hotărît pentru de
zarmare, pentru a se pune capăt 
cursei înarmărilor, care a • luat 
proporții fără precedent și repre
zintă o grea povară pentru toate 
țările. Realizarea dezarmării gene
rale și, în primul rînd, a dezar
mării nucleare ar reprezenta o 
imensă contribuție la promovarea 
păcii și progresului ; fondurile alo
cate în prezent în scopuri milita
re ar putea fi utilizate în vede
rea dezvoltării social-economice a 
țărilor, pentru lichidarea marilor 
decalaje existente între nivelurile 
forțelor de producție aid statelor, 
pentru îmbunătățirea condițiilor 
de muncă și de trai ale omenirii.

în încheiere, ne exprimăm con
vingerea că vizita dumneavoastră 
în' România, convorbirile pe care 
le vom avea ne vor permite să 
continuăm și să dezvoltăm schim
bul util de păreri, să definim noi 
posibilități de lărgire a relațiilor 
noastre de colaborare și cooperare 
în toate domeniile de activitate, de 
intensificare a conlucrării popoare
lor român și turc pentru îmbună
tățirea climatului internațional/ 
pentru promovarea idealurilor no
bile ale păcii.

Propun să ridicăm paharul:
• în sănătatea Excelenței Sale, 

domnul președinte al Republicii 
Turcia, și a doamnei Sunay ;

în sănătatea tuturor oaspeților;
pentru fericirea și bunăstarea 

poporului turc ;
pentru continua dezvoltare a co

laborării între România și Turcia ;
pentru pace și prietenie între 

popoare I

Toastul președintelui

Cevdet Sunay
Stimate domnule președinte,
Stimată doamnă Ceaușescu,

Vă mulțumesc din inimă pentru 
sentimentele sincere pe care ați 
avut amabilitatea să le exprimați 
față de țara, națiunea noastră și 
față de mine personal. Ne-a im
presionat în mod deosebit primirea 
călduroasă și excepționala ospi
talitate pe care ne-au arătat-o 
Excelența Voastră, distinșii con
ducători ai statului dumneavoas
tră și nobila națiune română.

Sînt încredințat de pe acum că 
mă voi despărți de țara dumnea
voastră cu impresii de neuitat. Aș 
vrea să adresez Excelenței Voas
tre mulțumirile mele pentru a- 
mabila invitație, care ne oferă mie, 
soției mele și colaboratorilor mei 
această posibilitate.

Stimate domnule președinte,

Așa cum a subliniat și Excelența 
/Voastră, între țările noastre nu 
există nici o problemă litigioasă.

Schimburile utile de păreri care 
au avut loc pînă acum între con
ducătorii celor două țări, ca și 
identitatea de vederi la care am 
ajuns, oglindesc atmosfera de înțe
legere și sinceritate reciprocă care 
există între cele două părți și a- 
ceasta constituie un izvor de mare 
satisfacție.

între Turcia și România au fost 
înregistrate, in ultimii ani, impor
tante progrese în domeniul relații
lor comerciale, turistice și cultura
le și s-au evidențiat noi posibilități 
în ce privește colaborarea econo
mică.

O astfel de dezvoltare continuă 
a relațiilor între țările noastre ve
cine are un rol important în ins
taurarea păcii și securității nu nu
mai în regiunea noastră, dar și în 
întreaga lume.

Vizita istorică pe care ați făcut-o 
anul trecut în țara noastră a cons
tituit o treaptă importantă în rela
țiile turco-române. împărtășesc în
tru totul dorința pe care ați expri- 
mat-o cu privire la dezvoltarea 
mai departe a acestor relații.

ciu este o necesitate, înainte de 
toate, pentru interesele statelor 
din această regiune și ale întregii 
omeniri. Fiecare zi pierdută înde
părtează reglementarea acestui 
conflict și contribuie la crearea 
unei situații care amenință tot mai 
mult pacea și securitatea interna
țională.

Cu acest prilej, aș vrea să mă 
opresc și asupra problemei Cipru
lui, care constituie o altă sursă de 
conflict în Orientul Mijlociu.

Edificarea unei republici ciprio
te independente, precum și apăra
rea drepturilor egale ale celor 
două comunități și respectarea 
principiilor de constituire a statu
lui, reprezintă punctul de vedere 
al politicii Turciei exprimat cu 
toate prilejurile. ’

în acest context, dorința noastră, 
pe care am exprimat-o de mult, 
este ca negocierile, care continuă 
de aproape doi ani între reprezen
tanții celor două comunități cu 
privire la explorarea căilor pașni
ce de reglementare a situației din 
Cipru, să se desfășoare în spirit 
realist și constructiv. Numai că 
acțiunile teroriste și intențiile de 
a crea o stare confuză în ultimul 
timp în Cipru ne-au zdruncinat 
speranțele în acest sens. 'Elimina
rea tuturor acțiunilor îndreptate 
împotriva instaurării securității în 
Cipru și a independenței statului 
prezintă o mare însemnătate. în
lăturarea surselor de îngrijorare, 
instaurarea unei stări care să con
solideze speranțele și să deschidă 
grabnic căile spre pace și echitate 
în Cipru, este dorința noastră cea 
mai arzătoare.

pe

Stimate domnule președinte.

deTurcia consideră ca elemente 
bază ale politicii sale generale prin
cipiile respectării independenței, 
suveranității și integrității terito
riale, ale egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne. 
Pornind de la aceste considerente, 
împărtășim -și noi vederile Exce
lenței Voastre în ceea ce privește 
instaurarea unoi bune relații și a 
colaborării — în domenii în care ea 
este posibilă — între toate statele, 
fără deosebire de orînduirea lor. 
Sîntem convinși de necbsitatea ca 
toate statele să depună toate efor
turile în acest sens.

Fără îndoială că în relațiile in
ternaționale, fie ele bilaterale, sau 
multilaterale, sarcina cea mai im
portantă este apărarea și consoli
darea păcii. Toate celelalte activi
tăți care reprezintă o contribuție la 
relațiile internaționale și sînt utile 
omenirii devin valoroase în măsura 
în care ele servesc cauzei unei păci 
drepte și securității.

Alături de diferendele și neînțe
legerile care au loc în diferite re
giuni, alături chiar de conflictele 
armate pe care le urmărim cu în
tristare, constatăm cu satisfacție 
începutul consolidării, cel puțin pe 
continentul nostru, a unei atmos
fere de contacte și consultări, care 
deschid perspective optimiste.

Urmărim îndeaproape și cu mare 
interes eforturile care se depun în 
abordarea, în această atmosferă, a 
problemei securității europene. 
Turcia, care își consacră politica 
externă cauzei păcii, contribuie, în 
măsura posibilităților sale, la toate 
eforturile îndreptate spre consoli
darea păcii și securității și este a- 
nimată de dorința de a continua 
eforturile în acest sens.

Aș vrea să adaug că Turcia se 
pronunță pentru dezarmarea gene
rală și totală. Ea participă și spri
jină inițiativele constructive pen
tru realizarea acestui obiectiv. Sîn
tem convinși că atît timp cît pro
blema dezarmării și asigurării 
securității regionale va fi abordată 
sub toate aspectele sale și în tota
litatea ei, rezultatele vor fi folosi
toare.

Stimate domnule președinte,

Lăsînd la o parte elementele 
care provoacă neliniște în evolu
ția situației internaționale și arun- 
cînd o privire asupra relațiilor bi
laterale dintre țările noastre, ima
ginea pe care o avem în față con
stituie un izvor de satisfacție și 
bucurie.

în măsura în care oamenii de 
stat și conducătorii celor două țări 
vor contribui la evoluția pozitivă 
a acestor relații, vor putea afirma 
că au dat un bun exemplu care 
va rămîne în istorie. Contribuția pe 
care reprezentanții statului român, 
în frunte cu Excelența Voastră, o 
aduc la dezvoltarea prieteniei 
noastre, la care participăm sincer, 
deschis, este pentru noi foarte va
loroasă.

Stimate domnule președinte, 
înainte de a încheia, țin să vă 

adresez mulțumirile mele pentru 
sentimentele de compasiune pe 
care le-ați exprimat în legătură cu 
catastrofa seismică trăită de țara 
mea și să subliniez impresia pu
ternică produsă asupra națiunii 
turce de ajutorul valoros pe care 
ni l-ați trimis din partea națiunii 
române.

Ridic paharul în sănătatea și fe
ricirea Excelenței Voastre, a stima
tei dumneavoastră soții, și a va
loroșilor dumneavoastră colabora
tori, pentru viitorul fericit al re
lațiilor turco-române, pentru feri
cirea și prosperitatea harnicei na
țiuni române

DEPUNEREA UNOR COROANE
l

După-amiază, președintele Repu
blicii Turcia, Cevdet Sunay, însoțit 
de Ihsan Sabri Caglayangil, ministrul 
afacerilor externe, și celelalte per
soane oficiale turce, a depus o co
roană de fiori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism.

înaltul oaspete a fost însoțit de 
Constantin Slătescu, secretarul Con
siliului de Stat, Grigore Geamănu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România jn Republica Turcia, gene- 
ral-locotenent Constantin Popa, loc
țiitor al șefului Marelui Stat Major, 
Tudor Jianu, directorul protocolului 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
membrii misiunii române atașate pe 
lingă președintele Tu'rciei.

La solemnitate au luat parte Du
mitru Popa, primarul general al Ca
pitalei, Ion Cosma, membru al Con
siliului de Stat, general-locotenent 
Ion Coman, membru al Consiliului 
de Stat, adjunct al ministrului for
țelor armate, Vasile Gliga, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, ge
nerali și ofițeri superiori.

La sosirea președintelui turc, gar
da militară a prezentat onorul. Au 
fost intonate apoi imnurile de stat 
ale României și Turciei.

După depunerea coroanei 
cei prezenți au păstrat un 
de reculegere și au vizitat 
monumentului.

Solemnitatea s-a încheiat prin de
filarea gărzii de onoare.

în aceeași după-amiază, președin
tele Republicii Turcia, Cevdet Su
nay, a depus o coroană de flori la 
Cimitirul militar turc — Ghencea.

(Agerpres)

de flori, 
moment 
rotonda

(Urmare din pag. I)

Comandantul gărzii de o- 
noare, aliniată pe aeroport, 
prezintă raportul. Se into
nează imnurile de stat ale ce
lor două țări, în timp ce ră
sună 21 salve de artilerie.

Cei doi președinți trec în 
revistă garda de onoare. Pre
ședintele Cevdet Sunay salută 
drapelul gărzii și se oprește 
apoi în fața militarilor, adre- 
sîndu-li-se cu cuvintele: „Bună 
ziua, soldați", rostite în limba 
română.

Oaspetelui îi sînt prezentați 
în continuare șefii misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, membrii Ambasadei Re
publicii Turcia, precum și ce
lelalte persoane oficiale' ro
mâne venite pe aeroport.

Cei doi președinți primesc 
apoi defilarea gărzii de onoare.

Mii de bucureșteni, aflați pe 
aeroportul internațional de la 
Otopeni, aplaudă cu căldură, 
flutură stegulețe românești și 
turcești. Un grup de tinere, 

costume naționale, oferă 
președintelui Cevdet Sunay, 
soției sale și celorlalți oaspeți, 
buchete de flori. Sînt dovezi 
de înaltă stimă și prețuire ale 
poporului român față de po
porul turc, popoare animate 
reciproc de năzuința comună 
de a se cunoaște mai bine, de 
a dezvolta colaborarea, spiri
tul de înțelegere dintre ele.

Cei doi președinți, împreu
nă cu persoanele oficiale care 
îi însoțesc, se îndreaptă apoi 
spre salonul oficial al aero
gării.

Președintele Republicii Tur
cia, Cevdet Sunay, și preșe
dintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu. iau apoi 
loc împreună într-o mașină 
deschisă, escortată de motoci-

în

DE FLORI

La Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei^pen- 
tru socialism / F

cliști și se îndreaptă spre lo
cuința rezervată înalților oas
peți.

De-a lungul traseului, în co
muna Otopeni și pe bulevar
dele Capitalei, mii de cetățeni 
salută cu multă căldură pe șe
fii celor două state, exprimîn- 
du-și, totodată, bucuria de a 
fi gazde ale distinsului oaspe
te turc. Președintele Sunay și 

'președintele Ceaușescu răs
pund cu cordialitate manifes
tărilor de prietenie ale popu
lației.

Vizita șefului statului turc 
în România marchează .încă 
un pas înainte pe calea dez
voltării ascendente a relațiilor 
dintre România și Turcia, mai 
bunei cunoașteri reciproce, 
explorării mai în profunzime 
a multiplelor posibilități de 
conlucrare în diverse domenii 
în vederea dezvoltării și mai 
intense a relațiilor dintre cele 
două popoare și țări în intere
sul reciproc și al cauzei păcii 
generale. în același timp, ea 
are o importanță deosebită 
pentru întărirea relațiilor de 
bună vecinătate și de colabo
rare prietenească între Româ
nia și Turcia, pentru pacea în 
Balcani, pentru întărirea spi
ritului de colaborare și înțele
gere internațională, pentru 
îmbunătățirea continuă a cli
matului politic în Europa, spo
rirea încrederii între state, 
consolidarea securității și pă- 

' cii în această zonă a lumii.
La sosirea in Capitală, pre

ședintele Republicii Turcia a 
făcut presei următoarea decla
rație :

Sînt fericit că răspunzînd 
amabilei invitații a Excelen
ței Sale, dl. Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de 
Stat, am prilejul să vizitez 
România prietenă și vecină.

»

Anul trecut am avut bucuria 
de a cunoaște și de a avea 
ca oaspeți pe Excelența Sa, 
dl. Nicolae Ceaușescu. In 
cursul vizitei în țara dv., vom 
avea un nou schimb de ve
deri cu privire la probleme
le internaționale și la rela
țiile dintre cele două țări.

Sînt convins că vizita mea 
va da un nou impuls rela
țiilor noastre, care se dezvol
tă continuu.

In dezvoltarea acestor re
lații, sentimentele de priete
nie sinceră, reciprocă ale na
țiunilor noastre ocupă un Ioc 
de seamă și prezintă tot atî- 
ta importanță ca și respon
sabilitățile ce revin condu
cătorilor de stat.

Sînt, totodată, foarte mul
țumit că voi avea prilejul, 
în cursul acestei vizite, să 
fiu interpretul sentimentelor 
de prietenie pe care 
nea turcă le nutrește 
națiunea română.

Programul vizitei, 
tit cu atîta grijă, ne va oferi 
prilejul de a vedea în afară 
de istoricul oraș București, 
frumusețile naturale șl tu
ristice ale orașelor Constan
ța și Craiova, de a cunoaște, 
îndeaproape, viața harnicu
lui popor român și realizările 
sale.

Prin intermediul presei ro
mâne, care mi-a oferit acest 
prilej, transmit națiunii ro
mâne prietene și vecine sa
lutările și urările cele mai 
cordiale ale națiunii turce.

★
Ceremonia sosirii Ia Bucu

rești a președintelui Republi
cii Turcia a fost transmisă în 
direct de posturile române de 
televiziune.

națiu- 
față de

pregă-

Stimate domnule președinte,
Existența în vecinătatea noastră 

sau în regiuni mai îndepărtate a 
unor diferende și a unor conflicte 
care îngrijorează și întristează co
lectivitatea națiunilor este, din pă
cate, o realitate pe care o trăim.

Conflictul din Orientul Mijlociu, 
care constituie una din principa
lele probleme ale zilelor noastre, 
este, fără îndoială, una din sursele 
de îngrijorare și neliniște pentru 
întreaga lume. Instaurarea cu un 
ceas mai devreme a unei păci trai
nice și drepte în Orientul Mijlo-

(Agerpres)

Cei doi președinți râspund aclamațiilor mulfimii venite în întîmpinare Foto : Gh. VințiU
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Tntreaga activitate a marelui revo
luționar, om politic și gînditor mar
xist — VI Lenin — s-a desfășurat 
pe temelia concluziilor stabilite de el 
ca rezultat al cercetării științifice a 
fenomenelor social-economice și poli
tice din epoca sa. Modul de abordare 
a problemelor sociale de către Lenin 
pornea de la o profundă și multila
terală cunoaștere a teoriei marxiste, 
indispensabilă pentru studierea te
meinică a realității sociale în întrea
ga sa complexitate. Această pregătire 
era urmată de precizarea concepte
lor, a noțiunilor științifice și a ca
tegoriilor cu care opera, precum și 
de elaborarea metodelor, tehnicilor 
de lucru. Astfel pregătit, V. I, Lenin 
se adresa realității sociale vii, supu- 
nînd-o unei profunde analize științi
fice. Este de reținut faptul că Lenin 
n-a avut și n-a manifestat niciodată 
păreri. preconcepute cu privire 
la fenomenele și procesele eco
nomice sau sociale analizate. Ceea ce 
a caracterizat întotdeauna modul 
său de gindire era permanenta con
fruntare cu practica, cu realitățile 
epocii ; din practică își trăgeau seva 
ideile, concluziile sale și prin prac
tică se verificau justețea, adevărul 
lor. SI reținea ceea ce era adeverit, 
confirmat de practică și respingea, 
fără nici o reticență, ceea ce era in
firmat de viață.

încă în referatele prezentate de tî- 
nărul marxist Ulianov in cadrul 
c.ercurilor revoluționare, la sfîrșitul 
veacului trecut, întreaga cercetare a 
vieții social-economice rusești se baza 
pe numeroase date statistice (statis
tica zemstvelor) pe anchete efectu
ate în mediul țărănesc (în 1893. Le
nin întocmește o astfel de anchetă 
împreună cu A. A Preobrajenski. or^ 
ganizatorul unei , colonii agricole na
rodnice. obținînd un material prețios 
despre viața țăranilor), pe o docu
mentare ce uimea p” contemporani 
prin exactitatea, bogăția și caracte
rul multilateral al informației, tn pe
rioada 1889—1893. tn timpul verilor 
petrecute în Alakaeva (regiunea Sa
mara). Lenin a avut numeroase con
vorbiri directe cu țăranii, culegînd 
date concrete despre viața acestora, 
împreună cu Sklearenko. tînărul Le
nin a efectuat anchete sociologice în 
3 raioane din Samara. Elaborarea for
mularelor acestor anchete a fost făcu
tă personal de Lenin. iar concluziile 
au fost exprimate de el în studiul 
„Noi schimbări economice In viața 
țăranilor" (1893).

Cunoștințele teoretice profunde, 
studierea sub toate aspectele a da
telor statistice, verificate cu minuți
ozitate și prelucrate personal, i-au 
permis lui Lenin. încă la sfîrșitul se
colului al XIX-lea. să demonstreze 
caracterul neștiințific al ideologiei 
narodniciste. Rodul acestei munci 
științifice a fost cartea „Dezvoltarea 
capitalismului în Rusia" — o lucrare 
fundamentală, cu concluzii teoretice 
de o deosebită p'Ofunzime și impor
tanță. continuare, de fapt, a volumu
lui III al „Capitalului" lui K Marx, 
cu privire la problema agrară (Marx 
a intenționat la sfîrșitul vieții să re
alizeze o astfel de cercetare asupra 
Rusiei, dar a fost împiedicat de sta
rea sănătății sale).

Cercetările sociale ale contempora
neității au rămas pentru marele 
revoluționar una din preocupările 
centrale, punctul de pornire al în
tregii sale activități revoluționare, de 
partid și de stat. Aceste cercetări au 
cuprins întregul sistem. al relațiilor 
sociale din Rusia, cu atenție egală 
către factorii economici, sociali, poli
tici, ideologici și spirituali ai vieții 
obștești. Pe fondul studierii labori
oase, minuțioase a realităților, a 
elaborat Lenin tezele sale, pro
gramele de acțiune practică în vede
rea prefacerii revoluționare a socie
tății. Și tocmai faptul că porneau 
de la realitate, de la cerințele vie
ții, și nu de Ia simple dorințe sau 
speculații, a conferit acestor teze și 
programe viabilitatea și forța trans
formatoare,

V. I. Lenin avea acea neasemuită 
încredere în puterea de creație a gîn
dirii revoluționare, acea îndrăzneală 
plină de conștiința răspunderii, de a 
da la o parte tezele învechite care 
nu mai corespundeau condițiilor noi 
(uneori formule depășite, exprimate 
de Marx, Engels, sau chiar de el în
suși) și a afirma noi puncte de ve
dere, noi teze, extrase din realitățile 
sociale, și în măsură să lumi
neze calea mișcării muncitorești 
și a partidelor revoluționare. în
chistarea în tipare, cramponarea

Prof. univ. Miron CONSTANTINESCU
președintele Academiei de Științe Sociale și Politice

de

folosită și propagată de V. I. 
fenomenele sociale erau su-

formule rigide, de teze de
venite anacronice erau cu desă
vârșire străine gîndirii sale, caracte
rizată, dimpotrivă, printr-o extraor
dinară mobilitate, printr-o excepțio
nală capacitate de a sesiza și re
flecta noul. „Trebuie să ajungem — 
scria el — la înțelegerea adevărului 
incontestabil că un marxist trebuie 
să țină seama de viața reală, de fap
tele precise ale realității șl să nu se 
cramponeze de teoria zilei de ieri". 

V. I. Lenin sublinia că istoria, a- 
ducînd mereu „fapte noi și mijloace 
noi de cercetare", pune sarcina dcz-. 
voltării continue a teoriei. El privea 
marxismul nu ca o culegere de ca
noane osificate, ci ca o știință vie, 
care se îmbogățește necontenit, sin- 
tetizînd noua experiență istorică, 
concluziile dezvoltării sociale.

Prin întreaga sa operă, Lenin a dat 
o strălucită pildă de dezvoltare 
creatoare a marxismului, In concor
danță cu realitățile epocii in care a 
trăit. Analiza profundă a relațiilor 
sociale, marele gînditor a însoțit-o 
de dezvoltarea permanentă a teoriei 
materialiste a procesului social și de 
perfecționarea metodelor de investi
gație socială concretă Temelia me
todologică a acestor cercetări a fost 
materialismul istoric elaborat de 
Marx. aplicarea consecventă a dia
lecticii materialiste la cercetarea fe
nomenului social.

In abordarea fenomenelor sociale 
ale epocii contemporane lui, V. I. 

„.Lenin a dezvăluit insuficiența 
metodelor concepute mecanic, din lo
gica formală și pericolul eclectismu
lui care, evidențiind, aparent, toate 
aspectele procesului, toate influențele 
contradictorii etc., nu oferă în rea
litate o concepție integrală și revo
luționară asupra procesului dezvoltă
rii sociale.

Inlăturind eclectismul, V. I. Lenini 
insă, nu numai că nu a negat, ci. din 
contră, a subliniat, în nenumărate 
rînduri. necesitatea cercetării multi
laterale și complete a fenomenelor, a 
complexității faptelor realității con
crete.

Prin metoda cercetării sociale și is
torice, 
Lenin.
puse unei analize concrete, fiecare fe
nomen — privit în toate legăturile, co
nexiunile sale, î,n evoluție, cu desprin
derea, însă, a trăsăturilor sale funda
mentale. In articolul „Statistica și so
ciologia", V. I Lenin a ridiculizat „jo- 
eul de-a exemplele", una din cele mai 
răspîndite. dar și din cele mai 
inconsistente metode în științele so
ciale. Faptele, sublinia Lenin, trebuie 
luate „în ansamblul lor", „în cone
xiunea lor", atunci cînd ele sînt conclu
dente. Tntrucît orice fenomen social 
este complex și are anumite contradic
ții interne, folosirea unor date izolate 
și întîmplătoare poate duce la exage
rarea unilaterală a unuia din aceste 
aspecte contradictorii, avînd drept re
zultat în ultimă instanță, denaturarea 
adevăratei stări de lucruri Ceroetînd. 
de pildă, caracterul primului război 
mondial. Lenin sublinia necesitatea 
studierii situației ohiective a clase
lor dominante din țările beligerante, 
raportată la structura socială a aces
tor state : „Pentru a. puFea înfățișa 
această situație obiectivă, nu trebui» 
să luăm exemple izolate sau date răz
lețe (căci, dată fiind enorma comple
xitate a fenomenelor sociale, poți găsi 
întotdeauna oricîte exemple izolate 
sau date răzlețe care să confirme 
orice teză), ci neapărat totalitatea 

’ datelor referitoare la bazele „vieții 
economice a tuturor ,statelor belige
rante și .a lumii întregi". Metoda 
exemplificării forțate creează bănuiala 
cu totul legitimă „că faptele aU fost a- 
lese sau triate arbitrar, că în locul 
unei conexiuni și interdependențe 
obiective a fenomenelor istorice în 
ansamblul lor oferim o ctrpăceală — 
subiectivă — al cărei <cop este de a 
justifica, poate, o mîrșăvie".

Pentru un marxist. în concepția lui 
Lenin era indispensabilă însușirea 
tezei de a porni de la „faptele precise 
ale realității", nu de la diversele teo
rii perimate. Marxismul este o teorie 
veșnic vie, care — opusă oricărui 
dogmatism — se împrospătează mereu 
din studiul realității.

Această concepție asupra cercetă-

ril sociale îi dicta lui V. !. Lenin o 
atenție permanentă față de datele 
statistice pe care le considera o com
ponentă necesară a cercetărilor. Fo
losind, în perioada premergătoare Re
voluției din Octombrie, diverse sta
tistici burgheze, Lenin sublinia im
portanța unei munci pregătitoare — 
verificarea veridicității datelor statis
tice, asigurării unui material „rela
tiv complet, cert și omogen".

In strînsă legătură cu problema am
plitudinii datelor se află alegerea te- 
rrțplor de cercetare. Intrucît cerceta
rea sociologică are ca obiect mai a- 
les procesele sociale, exprimate în- 
tr-un număr enorm de fapte, care duc 
adeseori la imposibilitatea practică 
de a avea o informație completă, se 
pune problema cercetării unei părți a 
obiectelor, ca pe baza acesteia să se 
capete reprezentarea despre com
plexitatea lor Metoda sondajelor în 
cercetările sociologice concrete a fost 
adeseori folosită și recomandată de 
Lenin. Este cunoscută aprecierea po
zitivă dată de către Lenin lucrări
lor realizate de statisticienii din 
regiunea Penza, care au cerce
tat, folosind cinci tipuri de an
chete. de diferite grade de amănunte, 
gospodăriile țărănești din această re
giune. încă în primii ani gi Puterii 
Sovietice, V. I. Lenin sublinia insem- 
nătatea cercetărilor sociologice con
crete. care urmau să se desfășoare 
tocmai pe baza metodei selective. In 
„Proiectele de hotărîri și directive 
privind cooperativa" conducătorul 
statului sovietic recomanda ca Direc
ția centrală de statistică „să elabo
reze un program de cercetare prin 
sondai a procedeelor folosite pe plan 
local .“

Una din metodele larg aplicate de 
V l. Lenin în cercetările sale a fost 
folosirea diferitelor grupaje pentru 
prelucrarea materialului statistic pri
mar Realitatea socială se despică, cu 
ajutorul grupajelor, a.jungîndu-se ast
fel la dîfe-ite tipuri sociale, clase, 
sisteme O atenție deosebită acorda 
V. I Lenin grupărilor tipologice, me
nite să desprindă și să studieze tipu
rile social-economice ale unei socie
tăți date. ■ Cercetarea urmărea astfel 
„studierea amănunțită a unor fapte, 
chiar și puține Ia număr, dar tipice 
și precis stabilite", care ar putea a- 
duce clarificarea situației diferitelor 
tipuri social-economice.

Tn cercetarea diferitelor tipuri so.y 
clal-economice, Lenin evidenția im
portanta stabilirii unor parametri ca
racteristici și măsurabili ai grupării 
respective, cu alt- cuvinte, a desprin
derii din multitudinea calităților, tră
săturilor unei grupări a caracteristi
cilor ei esențiale pentru cercetarea 
dată. Tn analiza, de pildă, a diferen
țierii de clasă tn sînul țărănimii. Le
nin lega selecționarea acestor para
metri de caracterul agriculturii : în 
cazul agriculturii extensive, volumul 
terenului cultivat apare drept deter
minant pentru caracterizarea unei 
grupări : In agricultura intensivă a- 
celași parametru nu poate să aibă 
decit un rol complimentar. cel deter
minant fiind valoarea produselor unei 
gospodării.

Tn cunoscuta sa lucrare „Cu privire 
la așa-zisa problemă a piețelor", dez-

volttnd tabelele și balanțele întocmite 
de Marx, Lenin a elaborat o serie de 
scheme și coloane ce surprindeau di
namica insăși a reproducției lărgite. 
Este tocmai sarcina cea mai grea a 
sociologilor, statisticienilor și econo
miștilor de a elabora astfel dâ teh
nici și instrumente de cercetare, care 
să permită cuprinderea realității so
ciale vii, tn continuă mișcare

Printre metodele folosite de V. I. 
Lenin în cercetările sociale, apare și 
analiza grafică a datelor, metodă pe 
care o socotea ca <j reprezentare des
tul de precisă, plastică și succintă a 
procesului sau fenomenului în cerce
tare.

Temelia metodelor lui Lenin de In
vestigație in științele sociale a con
stituit-o principiul înțelegerii știin
țifice materialiste a istoriei și a rea
lității sociale, principiul dezvoltării 
ce evidențiază linia generală a mobi
lității fenomenelor, principiul cauza
lității dialectice, al interconexiunii, 
al interdependenței și interacțiunii.

Metodele leniniste constituie un 
exemplu al obiectivitătii științifice și 
al profunzimii pătrunderii în esenîa 
însăși a proceselor sociale prin des
coperirea regularităților și legităților 
lor interioare „Numai pe această 
cale putem trece de la studiul feno
menelor existenței sociale mereu 
schimbătoare spre descoperirea rela
țiilor esențiale caracteristice, dinami
ce și ele. dar constante". Este for
mulată aci o idee remarcabilă care 
premerge cu decenii teoria invarian- 
ților a fizicianului Max Born în do
meniul științelor naturii.

In epoca noastră, caracterizată prin 
schimbări deosebit de profunde și de 
rapide pe toate planurile, printr-o 
dezvoltare fără precedent a creației 
conștiente a maselor, cînd se desfă
șoară pe o scară deosebit de largă 
cercetările sociale, însușirea princi
piilor și metodelor folosite de Lenin 
ca cercetător al relațiilor sociale re
prezintă o necesitate de prim ordin 
pentru mișcarea comunistă în stu
dierea problemelor dezvoltării so
ciale. Numai practicarea unor ase
menea metode permite înțelegerea 
justă a noilor procese și fenomene, 
găsirea soluțiilor adecvate, elabora
rea unei politici științifice, realiste.

In acest fel a acționat și acționea
ză Partidul Comunist Român, cerce
tarea științifică a realităților sociale, 
pe baza concepției și metodelor ma- 
terialist-dialectice constituind o ca
racteristică fundamentală a activită
ții sale. Politica P.C.R. este o expre
sie vie a aplicării creatoare a prin
cipiilor generale ale marxism-leni- 
nismului Ia condițiile concrete ale 
țării noastre, rezultatul confruntă
rii permanente a teoriei cu practica, 
cu noile cerințe evidențiate în pro
cesul dezvoltării socialiste a țării.

Este sensul, direcția pe care, le ur
mează, Ia îndemnul și sub îndruma
rea partidului, și cercetările în do
meniul științelor sociale care se' des
fășoară în țara noastră. Neîndoielnic 
că, perseverind pe acest drum, 
științele sociale vor putea să răspun
dă tot mai bine misiunii de înaltă 
răspundere ce le revine și pe care 
Congresul al X-lea a! partidului a 
definit-o atit de limpede — aceea de 
a contribui la o tot mai profundă 
cunoaștere și prospectare a realități
lor, la formularea alternativelor care 
să permită forurilor de' decizie gă
sirea soluțiilor optime pentru multi
plele probleme pe care le ridică con
strucția socialistă în scopul acceleră
rii progresului general.

• Splendoare tn iarbă: PATRIA
— 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30, SALA 
PALATULUI - 17,15 (seria de bi
lete — 3245); 20,30 (seria de bilete
— 3247), FESTIVAL — 9,30; 12,15; 
15; 18; 20.45, MODERN — 8,30; 11; 
13,30; 16: 18,30; 21.
• „Să ucizi o pasăre cintătoare : 
REPUBLICA — 9; 12; 15; 18; 21.
• Picioare lungi, degete lungi: 
LUCEAFĂRUL - 9; 11,15; 13.30; 
16; 18,15; 20,45, BUCUREȘTI — 9; 
11,15; 13,30; 16,15; 18,45; 21.
• Elvira Madigan: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• In fiecare seară la ora 11: FA
VORIT - 15,30; 18; 20,30, MIO
RIȚA - 15, 17,30; 20. -
• Asterix și Cleopatra:
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16;
20.45, FEROVIAR — 9; 11,15;
16; 18,15; 20,30, MELODIA 
11,15; ’3,30; 16; 18,30; 20,45.
• Operațiunea CrosDow: 
TRAL — 9; 11,15; 13,30; 15,45;
20.45.
• Prieteni fără grai: LUMINA — 
9—16,15 în continuare; 18,45; 20,45, 
FLAMURA - 10.
• Program pentru copil: DOINA
— 10; 11.30; 13.
• Un om pentru eternitate: 
DOINA - 16; 18,30; 20,45.
• Biografia lui Lenin ; Lenin cel 
viu : TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
• Program special pentru copii: 
CINEMATECA (sala Union) - 10; 
12; 14.
• Domnișoara doctor: EXCEL
SIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 
21, GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 17,30;
20.30, TOMIS — 9—15,45 tn conti
nuare; 18; 20,15.
• Moll Flanders: GRIVIȚA — 
15,30; 18; 20,30, AURORA — 15,30; 
18; 20,30, FLAMURA — 16: 18,15;
20.30.
• Winnetou tn Valea Morțll: AU
RORA — 9,15; 11,15; 13,15, POPU
LAR - 15,30; 18; 20.15.
• Anchetatorul din umbră ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
16,30; 19, MOȘILOR — 15,30; 18;
20.30.
• Ghici cine vine ia cină 7 : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18; 20,30, VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
• Tarzan, omul Junglei: DACIA
— 8,30—20,30 tn continuare.
• Mireasa era în negru; BUCEGI
— 16; 18,15; 20,30, GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, ARTA — 15,45: t8;
20.15.
• Cînd ie arată cucuveaua: LIRA
— 15,30; 18; 20,15, PACEA — 16,45;
19.15.
• Republica fetelor: DRUMUL 
SĂRII - 15,30; 17,45:
• Ultima dragoste: COTROCENI
— 16,30; 19,15.
• Omul care i-a ncia pe Liberty 
w.rlace : FLOREASCA — 15; 17,30; 
20.
• comedianțll: VIITORUL - 16; 
19.
• Păcatul dragostei: MUNCA - 
16; 18; 20.
• Iubirea strict oprită: FLACĂRA
— 15,30 18; 20,30.
• Explozie >n munți: VITAN — 
15.30; 18, 20,30.
• Fecioara care-mi place: RA
HOVA— 15.30; 18; 20,15.
• Luana: PROGRESUL — 16;
18.30.
• Alexandru cel fericit: FEREN
TARI 15,30; 18; 20,30.
• Mtna cu briliante: UNIREA — 
15.30: 18; 20,15.
• Iluzii: COSMOS — 15,30; 1B; 20.15.
• Tinerețe fără bătrtnețe: CRlN- 
GAȘI — 17; 19,30.

20.

teatre
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic pentru studenții 
Centrului universitar București, 
în program lucrări de Beethoven. 
Dirijor: Mircea Basarab. Solistă. 
Sofia Cosma — 20.30.
• Opera Română: Aida — 19.
• Teatrul de operetă: Secretul 
lui Marco Polo — 19.30.
• Teatrul Național .,1. L. Cara- 
glale" (sala Studio): Părinții te
ribili - 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulan- 
dra- (sala din sțr. Alex. Sahia): 
Purlcele în ureche — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Spectacol festiv închi
nat lui Lenin — 16; Cînd luna e 
albastră — 19.30; (sala Studio): 
O lună la țară — 20.
• Teatrul Giulești: Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Roata 
morii — 10; 16.
• Teatrul Național din Craiova 
(ia Teatrul ..Lucia Sturdza Bulan- 
dra" — sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu) : Recital Tudor Gheorghe
— Un menestrel la curțile doru
lui — 20
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
str. Academiei): Gullver in țara 
păpușilor — 10: 17.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu": Domnișoara din 
Sighișoara — 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Boeing-Boeing
- 19.30.
• Circul de stat: Spectacol pre
zentat de Circul mare din Mos
cova — 10; 19,30.

IERI S-AU DESCHIS ÎN CAPITALĂ’

LUCRĂRILE SESIUNII ȘTIINȚIFICE CU TEMA:.

„Leninismul și victoria socialismului
în România"

t V
20,05
20,15

*

*

L

18,00 Deschiderea emisiunii. Lu
mea copiilor. Universal șo
tron — Enciclopedie pentru 
copii (litera H).
Ancheta economică. 
Anunțuri — 
Telejurnalul 
La volan — 
conducătorii
Atomul, această necunoscu-

18,30
18,55
19,00
19,25

19,40

20,45

publicitate. 
de seară, 
emisiune pentru 
auto.

22.00
22,10
22.35

23,00

tă Traiectorii tn corpul o- 
menesc. în ce măsură știin
ța atomică a pus la dispozi
ție mijloace de diagnosticare 
și tratare a maladiilor omu
lui T
Reflector.
Oameni și locuri Istorice. 
Film realizat de Manase 
Radnev și George Pascaru 
la Moscova și Leningrad.
Film artistic „Un pahar cu 
bere" — o producție a stu
diourilor maghiare. In rolu
rile principale : Eva Ruttkay 
și B. Tibor.
Telejurnalul de noapte. 
Teleglob — Guineea.
Muzlcorama T.V. — revista 
actualităților muzicale.
închiderea emisiunii.

în cadrul manifestări
lor care au loc în țara 
noastră cu prilejul săr
bătoririi centenarului naș
terii lui V. I. Lenin. Aca
demia Republicii Socia
liste România, Academia 
de Științe Sociale și Po
litice a Republicii Socia
liste Romania, Institutul 
de studii istorțce și social- 
politice de pe lîngă C-C 
al P.C.R. și Academia de 
învățămînt social-politic 
„Ștefan Gheorghiu" de pe 
lîngă C.C. al P.C.R. au 
organizat o sesiune știin
țifică cu tema : „Leninis
mul și victoria socialis
mului în România"

La lucrări, care au în
ceput luni după-amiază. 
tn sala Muzeului de Isto
rie a partidului cdmunist. 
a mișcării revoluționare 
și democratice din Ro
mânia. participă oameni 
de știință, cadre didactice, 
activiști de partid si de 
stat, cercetători științifici 
din Capitală si alte cen
tre culturale ale țării.

La această manifestare 
iau parte oaspeți de peste 
hotare, oameni de știință

fost

din U.R.S.S., Franța, Bul
garia, Ungaria, Iugosla
via, Belgia, Polonia, Ce
hoslovacia, R. D. Ger
mană, Spania.

Cuvîntul de deschidere 
a sesiunii a fost rostit de 
tovarășul Miron Constan- 
tinescu, președintele Aca
demiei de Științe SoSale 
și Politice a Republicii 
Socialiste România.

în continuare, au
prezentate comunicările : 
„Leninismul și experiența 
Partidului Comunist Ro
mân in conducerea revo
luției populare și cuceri
rea puterii politice", de 
Ilie Rădulescu, „Dezvol
tarea mișcării muncito
rești din România și le
găturile sale cu V. I. Le
nin", de dr. Augustin 
Deac. „Leninismul si In
dustrializarea socialistă a 
României", de prof. univ. 
dr. docent Ion Rachmuth. 
„Ideile leniniste și aplica
rea lor creatoare în tran
sformarea socialistă a a- 
griculturii in România" 
de dr. Dumitru Dumitriu 
și conf. univ. dr. Marin 
Popescu, „Socialismul și

intelectualitatea", de conf. 
univ. Constantin Po- 
povici. „Politica externă 
a României — contribuție 
la cauza păcii, democra-

*
La Teatrul Mic a avut i 

loc luni după-amiază un 
simpozion intitulat „Vic
toria socialismului în 
România, confirmare a 
spiritului creator al idei
lor leniniste". Cu acest 
prilej au prezentat comu
nicări dr. Gheorghe Dră- 
gan, dr. Ion Babici și Mi
hai Chioreanu.

Sub titlul .Omagiu lui 
Lenin", a( fost prezentat 
în continuare un festival 
de poezie, susținut de ac
tori ai teatrelor bucurește- 
ne. Manifestarea s-a în
cheiat cu prezentarea 
unui fragment din piesa 
„Orologiul Kremlinului" 
de N. Pogodin.

*
manifestării 

a avut loc luni
tn cadrul

care
după-amiază, la sediul A- 
sociației oamenilor de artă

♦iei șl progresului social**, 
de Ion Cîrje și Constantin 
Florea.

Lucrările sesiunii con
tinuă.

*
din instituțiile teatrale și 
muzicale, artista emerită 
Dina Cocea, vicepreședin
te al A.T.M., a vorbit des
pre „Figura Iui Lenin în 
dramaturgia sovietică". In 
continuare a rulat filmul 
documentar „Lenin cel 
viu".

*
Timp de o săptămină 

spectatorii bucureșteni au 
putut viziona, la cinema
tograful „Timpuri Noi", 
un program de filme do
cumentare prezentate cu 
prilejul centenarului naș
terii lui V. I. Lenin.

între 13—19 aprilie, la 
același cinematograf vor 
rula în cadrul unui nou 
program filmele : „Bio
grafia lui Lenin" și „Le
nin cel viu", producții ale 
studiourilor sovietice.

(Agerpres)
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NOTE • NOTE • NOTE • NOTE • NOTE

Timpul liber

își așteaptă

organizatorii
Cavnicul, unul dintre 

cele mai tinere orașe 
maramureșene, a cu
noscut adinei și sem
nificative prefaceri e- 
conomice ji sociale. 
Din punct de vedere 
cultural, insă, este încă 
loc pentru initiative — 
au fost de părere nu
meroși lucrători de la 
exploatarea minieră.

— N-aș vrea să ab
solutizez, dar în orașul 
nostru nu se poate 
încă vorbi despre o 
viață spirituală ceva 
mai 'bogată. După-a- 
miaza, o buni par
te dintre noi ne iro
sim vremea, fără să 
fim atrași de vreo ac
țiune culturală, artis
tică, științifică deose
bită (Gheorghe Oros, 
mecanic, elev in clasa 
a IX-a la seral).

—Foarte puține se 
fac pe linia educării 
morale a oamenilor, 
mal ales a tinerilor. 
Personal cred că o se
rie de dezbateri pe 
teme etice, pornind de 
la cazuri concrete, 
fi foarte educative și 
instructive (Gavril Gir- 
ciș, secretarul unei or
ganizații de partid de 
la exploatarea 
nieră).

— La noi nu se 
ganizeazi întîlnirl 
ințifice, seri de dans ; 
„ioile tineretului" au 
dispărut cu desăvirși- 
re. Iar atunci cînd nu 
ți se oferă ceva nou,

ar

mi-

or- 
ști-

interesant, desigur că 
nu treci pragul casei 
de cultură (loan Rusu. 
miner).

In același timp, iată 
care este părerea unor 
reprezentanți ai orga
nelor culturale locale.

— Nu avem public la 
unele manifestări — ne 
spunea Mihai Sitaru, 
directorul casei de cul
tură. S-a pus in scenă 
drama „Năpasta", dar 
la cele două spectacole 
am avut foarte puțini 

* spectatori.
Care să fie apuza ? 

Interlocutorul nu ne-a 
putut oferi nici un răs
puns deoarece nimeni 
n-a schițat vreun gest 
pentru a sonda in rîn- 
dul minerilor, al tine
rilor, care este motivul 
acestei „absente" de la 
spectacolele de teatru. 
Or, dacă s-ar fi făcut 
acest lucru, s-ar fi 
putut observa că din 
programul casei de 
cultură lipsesc acțiu
nile care vizează edu
cația estetică a pu
blicului ; publicitatea 
spectacolelor de teatru 
este restrinsă, defec
tuoasă. Multe dintre 
persoanele investigate 
de noi 
există 
teatru 
tură 
prezintă spectacole.

Și, intr-o asemenea 
situație, biroul comite
tului orășenesc de par
tid se „amăgește" pe

nici nu știau că 
o formație de 
a casei de cul
care, periodic,

sine însuși, tusținind 
că a „îndrumat comi
tetul sindicatului de 
la exploatarea minie
ri, comitetul orășe
nesc al U.T.C., colecti
vul casei de cultură 
pentru permanentiza
rea formațiilor artisti
ce de amatori, pentru 
împrospătarea reperto
riului formațiilor aces
tora, înființarea unor 
formații noi, impulsio
narea activității brigă
zilor artistice de agita
ție". Or, „certificatul 
de naștere" al 
lor artistice de 
încă n-a fost 
taraful de 
populară s-a 
mat. formația i
•uri s-a descompletat. 

Lipsește o reală c o- 
laborare intre ca
sa de cultură și 
comitetele sindicatelor 
de la exploatarea mi
nieră șl din Invățămtnt 
și comitetul orășenesc 
al U .T .C —factori care, 
fixîndu-și un program 
comun ie activitate, 
după o prealabilă son
dare a preferințelor 
oamenilor, pot stator
nici un .dialog" efi
cient cu publicul. A 
cesta ar putea fi sin
gurul punct de plecare 
cert, de ’a care rezul
tatele pozitive se pot 
lăsa așteptate.

brigăzi-
• agitație 
semnat, 
muzică 
destrd’ 

de dan-

Vosilo GAFTONE 
corespondentul 
„Scînteii'

Turneele
«

laureaților
Consemnăm 

săptămină 
care 
premieră 
nificație 
amploare 
inițiative 
domeniu 
Ne obișnuisem astfel 
să aflăm că teatrele 
profesioniste își stabi
lesc periodic un anu
mit itinerar prin jude
țele țării, că poposesc 
în orașe și sate pre- 
zentînd cele mai reu
șite spectacole 
stagiunii lor. Ne obiș
nuisem. de asemenea 
(și asta e foarte bine !) 
să asociem noțiunea 
de turneu cu numele 
unor prestigioase in
stituții artistice, dra
matice sau muzicale.

Și acum iată că a- 
ceastă „tradiție" dispa
re în timp ce (alta 
tinde să-i ia locul. 
Timp de o săptămină. 
pe harta bogată a tur
neelor artistice inter-

pentru 
culturală 

s-a încheiat o 
a cărei sem- 
depășește in 

obișnuitele 
din acest 

de activitate.

ale

ne și-au făcut apari
ția formațiile de ama
tori. La Craiova și 
Hunedoara, la Tg. Jiu, 
Arad și Timișoara au 
susținut spectacole co
cul bărbătesc 
chestra de 
Palatului 
Pitești. ' 
timp, ansamblul 
doric al palatului 
turii a apărut pe 
nele Sibiului și 
săudului, la Cluj, 
Mureș, Sf. GheOrghe 
și Brașov, iar corul că
minului cultural din 
Leordeni a cules a- 
plauze la Ardusat, 
Baia Mare, Suceava și 
Gura Humorului. Toa
te formațiile 
sînt laureate 
de-al IX-lea 
republican al 
amatori.

Rețtnem 
organelor culturale ar- 
geșene — o veritabi
lă premieră pe țară — 
și pentru un alt mo
tiv ; ea verifică prac-

și or-
1 cameră a 
culturii din 
Tn același 

’' ' fol- 
cul- 
sce- 
Nă- 
Tg.

amintite 
la cel 
concurs 

artiștilor
inițiativa

tic o afirmație 
zentă des in < 
nele presei : 
artistic calitativ la care 
s-au ridicat o bună 
parte din formațiile de 
amatori le permite a- 
cestora o confruntare 
directă cu publicul cel 
mai larg, o „sfărîma- 
re“ a unei vechi neîn
crederi in forțele a- 
cestora — poate jus
tificată Intr-o anumi
tă perioadă dar depăși
tă în prezent. Ideea 
de permanentizare a 
activității 
creșterea rolului 
educativ în 
rea tinerei 
rații își pot găsi 
inițiativa amintită 
sursă
Continuată, tn vederea 
transpunerii sale reale 
din dosarele cu pla
nuri de activitate tn 
bogata realitate Încon
jurătoare.

C. RADU'

pre. 
coloa- 

nivelul

culturale.
său 

forma- 
gene- 

tn 
o 

demnă de a fi

Poftiți la club..

pentru ședințe!
Timp de o săptămină, 

am urmărit, zi de zi, 
activitatea cluburilor 
sindicale din munici
piul Cluj. Constatările 
noastre pot fi lesne 
sistematizate. Simbătă 
și duminică, la clubul 
„Libertatea" nu aveai 
unde arunca un ac. Lra 
o atmosferă tinerească, 
de veselie șl voie bună, 
ca de altfel și la clubul 
„Victoria". La „Armo
nia". insă, duminica nu 
este program ; directo
rul pleacă cu formațiile 
artistice In deplasare. 
Simbătă seara, in 
schimb, era programată 
aici faza municipală a 
„olimpiadei tinărului 
turnător", urmată de 
dans. La ora 20 sosi
seră doar concurența șt 
juriul. După încă un 
ceas au apărut orches
tra și un grup de elevi 
de la scloalfl profesio
nală. Faptul ne pare 
curios. Clubul „Armo
nia", așezat intr-un 
cartier de ceferiști, era 
vestit, altă dată, pentru 
balurile și seratele 
dansante Și acum... ? 
Directorul clubului. 
Aurel Bulbuc, ne 
spunea că in urma 
unui incident provocat 
intr-o seară de niște 
cheflii s-au rărit se
ratele și balurile, ca 
pînă la urmă ele să fie 
sistate cu totul. Deci, 
ceea ce se organizase 
în simbătă la care ne 
-eferim. era o încercare 
de a se reînvia o

veche ji frumoasă tra
diție.

Revenind la celelalte 
două cluburi, obser
văm, de asemenea, că 
programele de seară se 
limitează in cel mai 
bun caz la „balurile" 
sau seratele de dans 
de simbătă și du
minica. In restul zile
lor, așezămintele cultu
rale se închid la orele 
20 sau 21. Rămîne însă 
suficient timp pentru 
alte manifestări cultu
ral-educative.

Desigur, in unele 
locuri există o activita
te remarcabilă, fie tu
rnai citind cercurile de 
copii, cele pentru învă
țatul limbilor străine, al 
muzicii baletului, se- 
rild literare din biblio
teci. Și totuși nu se 
poate spune că acestea 
au un caracter cit de 
cit predominant1 in ac
tivitatea cluburilor. In- 
cercind să calculăm ce 
manifestări le ocupă 
mai mult spațiul și 
timpul, balanța ar în
clina in favoarea... șe
dințelor Clubul „Vic
toria", de pildă, este 
supranumit „clubul șe
dințelor". ~ 
calcul făcut chiar 
directoarea 
Rusu. din noiembrie și 
ptnă la mijlocul lui 
martie au avut loc aici 
peste 130 de adunări, 
iar consiliul sindical 
local, in loc să reducă 
numărul ședințelor, il 
amplifică cu numeroa
se instructaje lunare.

După un
■Le

Aurelia

Tineretului îi plac 
programele cultural- 
artistice bine alcătui
te, îi place să danseze, 
să se distreze. Dar for
mațiile artistice ale 
cluburilor, care se pre
gătesc aici, dau spec
tacole cu predilecție in 
afara orașului. Sînt 
rare cazurile cînd a- 
cestea „onorează" cu 
programe tineretul din 
propriile întreprinderi.

Șt încă ceva. Nu se 
poate organiza o acti
vitate cit de cit accep
tabilă la cluburi numai 
prin muncă obștească, 
mai ales atunci cînd 
tint de administrat fon
duri materiale și bă
nești. Directorul de 
club trebuie să fie în 
permanență prezent, 
răspunzător de tot ce 
se î.ntimplă in institu
ția sa. Participante 
active ar trebui 
si fie și comitetele 
sindicatelor de la Uzi
na de reparat material 
rulant. Combinatul de 
exploatare ji indus
trializare a lemnului și 
l.C.S „Alimentara", 
care patronează aceste 
cluburi, precum și or
ganizațiile V.T.C. Fără 
ajutorul efectiv al a- 
cestora. ca și fără spri
jinul de specialitate al 
consiliului loca! al sin
dicatelor. munca la 
club cu areu ar putea 
fi ' ‘ .........imb'ină'ăfifă...

Al. MUREȘAN 
corespondentul 
„Scînteii"
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Plecarea la Moscova 

a unei delegații 
a Consiliului Central al U.G.S.R.

Luni la amiază a plecat la Mos
cova delegația Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, condusă de tovarășul 
Florian Dănălache, președintele 
Consiliului Central al U. G. S. R., 
care, la invitația Consiliului Cen
tral al Sindicatelor din U.R.S.S., va 
participa la manifestările prilejui
te de aniversarea centenarului naș
terii lui V. I. Lenin.

Din delegație fac parte tovarășii

Nicolae Gavrilescu, secretar al 
Consiliului Central, și Alexandru 
Crișan, președintele Consiliului ju
dețean al sindicatelor Maramureș.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de to
varășul Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului Cen
tral al U.G.S.R,, de 
mitetului 
Central al

Executiv 
U.G.S.R.

membri ai Co
al Consiliului

(Agerpres)

/

Telegrame
Președintele Marii Adunări Na- 

țipnale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a trimis 
o telegramă de felicitare președin
telui Consiliului Național al Aus
triei, Karl Waldbrunner, cu oca
zia alegerii sale în această funcție.

Președintele Marii Adunări Na
ționale a Republicii Socialiste 
România, Ștefan Voitec, a trimis 
o telegramă de felicitare președin
telui Parlamentului Republicii Fin
landa, Rafael Paasio, cu prilejul 
alegerii sale în această funcție.

Cronica zilei

*
/

La sosire, pe aeroportul Șereme- 
tievo, delegația a fost întîmpinată 
de Nikolai Romanov, secretar al 
Consiliului Central al Sindicatelor 
din U.R.S.S., de membri ai Consi
liului Central.

★

de față

0 delegație
a Ministerului Muncii
a plecat la Berlin
Ministrul muncii, Petre Lupu, a 

plecat luni dimineața la Berlin, în 
fruntea unei delegații, pentru a 
participa la Consfătuirea conducă
torilor organelor de stat în proble
mele muncii din țările membre ale 
C.A.E.R., ce va avea loc în capi
tala R.D.G. între 14 și 16 aprilie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost condusă de 
membri ai conducerii ministerului, 
’recum și de Ewald Moldt, amba
sadorul R.D.G. la București.

(Agerpres)

Au fost
nescu, ambasadorul Republicii So
cialiste România în Uniunea So
vietică, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)
%

Teodor Mări

Luni dimineață, Ia 
nătății a avut loc 
între ministrul Dan 
ministrul sănătății al R. P. Unga
re, Zoltăn Szabo care face o vizi
tă în țara noastră. ,

Cu acest prilej s-a făcut un 
schimb de vederi privind organi
zarea asistenței medicale din cele 
două țări.

Ministerul Să- 
o întrevedere 
Enăchescu, și

★
în cursul zilei, oaspetele, împreu

nă cu persoanele oficiale care-1 în
soțesc, a vizitat Sanatoriul TBC- 
Balotești și policlinica Vițan.

(Agerpres)

IERI, S-AU DESCHIS LA BUCUREȘTI

Lucrările Reuniunii Grupului
de lucru pentru calculatoarele electronice

si tehnica de calcul
La Invitația guvernului Repu

blicii Socialiste România, se des
fășoară în Capitală, începînd de 
luni dimineața, lucrările Reuniunii 
Grupului de lucru pentru calcula
toarele electronice și tehnica de 
calcul, organism constituit de Co
mitetul consultativ O.N.U. pentru 
aplicarea științei și tehnicii în fo
losul dezvoltării.

La reuniune iau parte prof. Pie
rre Victor Auger, președintele gru
pului, prof. Edward Ronald Wal
ker. Stuart Sanford Peters și prof. 
Irimie Staicu, membri ai Comite
tului consultativ O.N.U. pentru a- 
plicarea științei și tehnicii în folo
sul dezvoltării. Participă, de ase
menea, reprezentanți ai O.I.M., 
O.M.S., ai Organizației mondiale 
pentru meteorologie, Organizației 
Națiunilor Unite pentru dezvolta
rea industrială, ca și ai altor insti
tuții specializate din cadrul O.N.U. 
In afara acestora, sînt prezenți 
consultanții secretarului general al 
O.N.U., H. D. Huskey, prof. C. C. 
Gotlieb, precum și acad. Nicolae 
Teodorescu, decanul Facultății de 
matematică-mecanică a Universi
tății din București.

Secretarul grupului de lucru 
este B. Barg, reprezentantul Birou
lui Națiunilor Unite pentru știință 
și tehnică.

Participanții la lucrările reuniu
nii au fost salutați, în numele Con
siliului Națioiral al Cercetării Ști
ințifice și al Comisiei guvernamen
tale pentru dotarea cu echipament 
de calcul și automatizarea prelu
crării datelor, de Dinu Buznea, vi
cepreședinte al C.N.C.S.

Reuniunea urmează să definiti
veze raportul întocmit de experți, 
care va fi înaintat secretarului ge
neral al O.N.U., în vederea prezen
tării sale viitoarei Adunări gene- . 
rale a O.N.U,, în conformitate cu 
rezoluția „Cooperarea internațio
nală pentru utilizarea calculatoa
relor electronice și a tehnicilor de 
calcul în folosul dezvoltării". A- 
ceastă rezoluție, menită să intensi
fice cooperarea internațională în 
domeniul folosirii tehnicilor de cal
cul pentru accelerarea progresului

mondial, a fost adoptată, Ia propu
nerea României, Franței, Iranului, 
Chile și Tunisiei, cu prilejul celei 
de-a 23-a sesiuni a Adunării gene
rale a O.N.U.

Lucrările reuniunii continuă.
*

Cu prilejul Reuniunii grupului 
de lucru al Comitetului consultativ 
pentru știință și tehnică al O.N.U., 
Consiliul 
Științifice 
de știință 
amiază, o
„Organizarea

Dezbaterile 
prof. Pierre 
Universitatea
tele grupului de lucru.

In cinstea participanților la lu
crările Reuniunii, Comisia guver
namentală 
pament de 
prelucrării 
neu în 
„Athenee Palace".

Național al Cercetării 
și Asociația oamenilor 
au organizat, luni după- 
masă rotundă pe tema 

cercetării științifice", 
au fost conduse de 
Victor Auger, de la 
din Paris, președin-

pentru dotarea cu echi- 
calcul și automatizarea 
datelor a oferit un di- 

saloanele hotelului

(Agerpres)

IN EDITURA POLITICĂ 
A APĂRUT :

IOSIF MICU : „Am su
praviețuit lagărului hit* 
lerist. Memorii despre 
Buchenwald" (în coiec 
(ia „Mica bibliotecă de 
istorie" sub egida Insti 
tutului de studii istorice și 
social-puolltice de pe lingă 
C.C. al P.C.R.)

Lucrarea a apărut cu prile
jul celei de-a 25-a aniversări 
a Zilei internaționale a foști
lor deținuți și deportați poli
tici antifasciști.

r-

ț

ț

ț 
ț
ț

ț

■

ț 
v

Centrala industrială de 
fibre chimice de la Săvi- 
nești — unitate de bază 
a economiei județului 
Neamț, situată, prin spe
cificul activității sale, la 
punctul de interferență 
dintre industria petrochi
mică și cea textilă — are 
de realizat, în cadrul 
planului de stat, nume
roase sarcini, concretizate 
în obligațiile ce-i revin 
în baza contractelor în
cheiate cu beneficiarii din 
țară și străinătate. In a- 
cest moment, cînd colecti
vul de la Săvinești este 
preocupat să realizeze in
tr-un timp cît mai scu^t 
parametrii proiectați la 
toate capacitățile existen
te, să asigure buna func
ționare a tuturor instala
țiilor, am avut cu tova
rășul ing. Vasile Belizna, 
director general al Cen
tralei industriale de fibre 
chimice de la Săvinești, 
o discuție despre roiul 
muncii de concepție a spe
cialiștilor in vederea di
versificării și âmbunătăți- 
rii calității produselor.

— Produsele noastre își 
datorează existența pro
prietăților polimerilor ma- 
cromoleetilari liniari, care 
permit introducerea în 
circuitul economic a unui 
număr crescînd de ma
teriale sintetice. De aceea, 
in laborator, in instala
țiile noastre industriale 
semiindustriale sau pilot 
se lucrează intens. Ori de 
cite ori se face analiza 
unui nou polimer, exami
năm cu atenție proprie
tățile de formare ale fi
brei. cît și posibilitățile

SPORT
ACTUALITATEA LA HANDBAL
Astă-searâ la Dortmund, 

revanșa Steaua - 
Gummersbach

știu firea bine toate acestea și spe
răm că tentativa lor de a se califica 
în finala acestui campionat european 
intercluburi le va reuși.

Meciul de astă seară Steaua — 
Gummersbach începe la oja 21,30 (ora 
Bucureștiului).

La 13 aprilie, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, a avut 
o întrevedere cu Thomas Bri- 
melow. adjunct al subsecretarului 
M.A.E. al Marii Britanii, care a 
făcut o vizită în țara noastră, la 
invitația Ministerului Afacerilor 
Externe.

In timpul vizitei, oaspetele a pur
tat discuții pe probleme bilaterale 
și internaționale cu George Maco- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Vasile Gliga. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România, condusă de 
tovarășul Constantin Drăgan, prim- 
vicepreședinte al Consiliului .Cen- 
tral.

*
Elveției în Repu- 
România, Charles- 
a oferit luni după-

Ambasadorul 
blica Socialistă 
Albert Dubois, 
amiază un cocteil, cu prilejul ple
cării sale definitive din țara 
noastră.

Au participat Mia Groza, vice
președinte ai Marii Adunări Na
ționale, Pompiliu Macovei, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru Cultură și Artă, Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, reprezentanți ai conduce
rii unor ministere și" instituții cen
trale, oameni de cultură și artă, 
ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București, și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

*
La invitația Consiliului Central 

al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din România, ne vizitează țara o 
delegație a Federației Sindicatelor 
din Danemarca.

Din delegație fac parte Arnold 
Johansen, președintele Sindicatu
lui național al instalatorilor, Cari 
Rosenberg Jensen, trezorier, Inga 
Olsen fl Svend Bache Vognbjerg, 
secretari ai federației.

Luni, delegația Federației Sindi
catelor din Danemarca a avut con
vorbiri cu delegația Consiliului

*
O delegație a Ministerului Sănă

tății, condusă de dr. docent Eugen 
Mareș, adjunct al ministrului, a 
plecat luni dimineața în Olanda, 
unde va face o vizită, la invitația 
dr. R. J. H. Kruisinga, secretar 
de stat pentru afaceri sociale și 
sănătate publică al Olandei.

Delegația română va avea între
vederi cu oameni de știință, va 
vizita institute sanitare, școli de 
medicină, întreprinderi producă
toare de medicamente și aparatură 
medicală.

★

Intre 10—13 aprilie, președintele 
Consiliului Organizației Aviației 
Civile Internaționale — O.A.C.I.,
Walter Binaghi, a făcut o vizită în 
țara noastră. Cu acest prilej, oas
petele a avut o întrevedere cu mi
nistrul transporturilor, Pavel Ște
fan, în cadrul căreia au fost dis
cutate probleme privind participa
rea României la activitatea O.A.C.I., 
instituție specializată 
precum și asigurarea 
transporturilor aeriene 
nale de călători.

*
Sub auspiciile Universității 

Populare din București, în sala 
Institutului român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea a 
avut loc luni după-amiază un sim
pozion, în cadrul căruia prof. dr. 
docent Călin Popovici, și dr. ing. 
Ion Gudju, profesor universitar 
au conferențiat despre „Iuri Ga
garin. primul pămîntean în Cos
mos" și „Misiunea Apollo-13“.

Asistenta a vizionat în conti
nuare un program de filme docu
mentare.

a O.N.U., 
securității 

internațio-

(Agerpres)

vremea
' Timpul probabil pentru zilele 
de 1S, 11 șl 17 aprilie. In țară : 
Vreme răcoroasă la început, apoi 
în încălzire. Cerul va fi variabil, 
mai mult noros la începutul ln-

tervalulul Vor cădea ploi locale 
sub formă de averse. In zona de 
munte și nordul țării, lapoviță și 
ninsoare. Vint potrivit din secto
rul vestic. Temperatura în creș
tere ușoară. Minimele vor fi cu
prinse între minus 1 șl plus 9 
grade, iar maximele între 10 șl 20 
grade, local mal ridicate în sud. 
In București : Vreme In curs de 
Încălzire ușoară. Cerul 
schimbător, favorabil ploii 
la începutul intervalului, 
potrivit.

va fi 
slabe, 

Vînt

Lucrările simpozionului național cu tema

//Copiii și progresul tehnico
științific contemporan"

Sub egida Consiliului Național al 
Organizației Pionierilor, au început 
luni dimineața, la Palatul pionierilor 
din București, lucrările simpozionului 
național cu tema „Copiii și progresul 
tehnico-științific contemporan".

Pe agenda acestei manifestări, care 
reunește academicieni și alți oameni 
de știință, profesori universitari, pe
dagogi, comandanți de unități și de
tașamente pionierești, cercetători in 
domeniul problemelor tineretului, sînt 
înscrise peste 50 de comunicări și re
ferate științifice ce tratează, printre

altele, educația tehnico-științifică a 
elevilor de 9—14 ani și metodica acti
vității desfășurată de cercurile pio
nierești.

Prima comunicare, intitulată „Con
tribuția activităților tehnico-științi- 
fice pionierești la educarea persona
lității creatoare a pionierilor și șco
larilor" a fost prezentată de Virgiliu 
Radulian. președintele Consiliului 
National al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului invățămintului.

(Agerpres)
/

sale de utilizare. Labora
toarele, serviciile de cer
cetări ale unităților cen
tralei noastre sînt dotate 
pentru toate fazele aces
tei cercetări. Am format, 
totodată, un adevărat de
tașament de tineri cerce
tători, pasionați de mun
ca lor, care și-au însușit 
într-un timp scurt tehnici

se „Relontex-C“, destina
te confecționării covoare- 
lor. In următorii cîțiva 
ani, mii de tone de astfel 
de fire voluminoase, în 
cele mai frumoase culori, 
vor fi transformate în co
voare care se vor bucura, 
pe cît socotim, de o bună 
apreciere din parteă be
neficiarilor. In aceeași or-

//

Echipa Steaua, plecată duminică 
spre Dortmund — locul de disputare 
a celui de-al doilea meci al semi
finalei pentru C.C.E, cu campioana 
R.F.G., echipa V.f.L, Gummersbach 
— are astă-seară, în sala „Westfallen", 
unde se dispută returul, o misiune 
destul de dificilă. Avantajuț de trei 
goluri, luat la București, în primul 
meci, este intr-adevăr minim și pen
tru a fi păstrat va fi nevoie de o 
concentrare totală a forțelor, de o 
participare la joc a fiecăruia dintre 
cei care se vor afla intr-un moment 
sau altul pe teren. Handbaliștii noștri

în campionatul feminin... 
o semisurpriză

Etapa de duminică a campionate
lor de handbal a fost „punctată" de 
o surpriză oarecum de proporții : la 
feminin. Universitatea Timișoara, 
campioană a tării, a pierdut pe teren 
propriu în fața unei echipe (C.S.M. 
Sibiu) c-ire, judecind după poziția ce 
o ocupă in clasament (penultimulÎN CÎTEVA RÎNDURI

HANDBAL — Dynamo-Berlin 
în finala C.C.E.

La Berlin s-a disputat returul se
mifinalei „Cupei campionilor euro
peni" la handbal masculin dintre Dy
namo-Berlin și R. K. Crvenka (Iugo
slavia). Gazdele au obținut victoria 
cu scorul de 14—4 (9—1). învinsă în 
primul joc cu 15—6 echipa Dynamo- 
Berlin s-a calificat în finala compe
tiției, datorită golaverajului. Ea va 
întilni pe cîștigătoarea întîlnirii 
Steaua-București-V.F.L. Gummers- 

^bach.
VOLEI. — Intr-un joc contînd 

pentru semifinalele „Cupei campio
nilor europeni" la volei feminin, e- 
chipa Dinamo-Moscova a învins cu 
3—0 (lt—14, 15—11, 15-8) formația 
Tatran Strașnice.

ATLETISM. — Cursa internațio
nală de maraton de la Otsu (Japo
nia) a fost ciștigată de englezul Bill 
Adcocks, cronometrat pe clasica dis
tanță de 42.195 km cu timpul de 2h 
13’46”. De remarcat că învingătorul 
a fost -singurul concurent străin aii- • 
niat la startul probei.

• In cadrul lucrărilor Comitetului 
european de atletism, care au 
Ioc la Berlin, au fost omologate 
rie de noi recorduri europene, 
citeva : masculin — 200 m plat : 
(Elveția) 20”3/10 ; 10 000 m 
Haase (R. D. Germană) 28“04”4/10 ; 
greutate : Rothenburg (R. D. Germa
nă) 20,49 m ; suliță : Kinnunen (Fin
landa) 92,70 m ; disc : Danek (Ceho
slovacia) 66,48 m ; feminin — 100 m 
garduri : Sukniewicz (Polonia) 13” 
3/10 ; greutate : Cijova (U.R.S.S.) 
20,09 m.

TENIS. — După două zile de între
ceri. scorul meciului de tenis dintre 
echipele Columbiei și Uruguayului 
(zona sud-americană a „Cupei Da
vis") este favorabil cu 3—0 gazdelor. 
In proba de dublu, cuplul Jairo Ve- 
lasco-Ivan Molina (Columbia) a dis
pus cu 6—2, 6—1, 6—0 de perechea

Gustavo Stapff-Alberto Laborde (U- 
ruguay).

FOTBAL. — Disputată la Belgrad, 
în prezența a 8 000 de spectatori, în- 
tilnirea internațională amicală de 
fotbal dintre selecționatele Iugosla
viei și Ungariei s-a încheiat la ega
litate : 2—2 (1—1). Golurile gazdelor 
au fost marcate de Pancics (min. 34, 
autogol) și Gracanin (min. 48), iar 
pentru oaspeți au înscris Fazekaș 
(min. 19) și Bene (min. 75).

• Aproape 75 000 de spectatori au 
urmărit la Rio de Janeiro meciul in
ternațional de fotbal dintre echipele 
Braziliei și Paraguay. Jocul s-a în
cheiat cu un rezultat de egalitate : 
0—0.

loc !), pare sortită retrogradării. In
tr-un anume fel, însă, înfringerea 
handbalistelor timișorene n-ar tre
bui să surprindă, deoarece ele au 
arătat și cu alte împrejurări că sint 
în regres...

Campionatul echipelor masculine a 
programat de această dată citeva me
ciuri interesante, mai ales prin echi
librul forțelor echipelor respective. 
Unul dintre ele : Dinamo București— 
Politehnica Timișoara. Formînd o 
garnitură cu mari veleități prezente, 
dar mai ales viitoare (cinci jucători 
în lotul A.» trei în lotul de tineret al 
țării) — dinamoviștii au dat impre
sia la început că vor cîștiga ușor. La 
pauză conduceau cu 10—5 și aproa
pe nimic nu prevestea schimbări in 
evoluția jocului. Timișorenii n-au 
cedat însă lupta. După pauză — circa 
10 minute — ei au demonstrat cali
tăți deosebite și o eficacitate sur
prinzătoare. A fost de fapt perioada 
în care publicul a putut vedea un joc 
spectaculos , variat, remarcîndu-se, 
mai ales. Guneș, Cîrlan și Comănescu.

Dinamoviștii s-au hotărît să apese 
mai tare pe „pedala" ambiției, de 
abia după ce au fost egalați (10—10). 
Finalul partidei le-a aparținut și, 
beneficiind de forma excelentă a lui 
Moldovan (autor a 6 goluri), ca și 
de revenirea extraordinară a lui Penu 
(care pînă atunci primise și goluri 
parabile) s-au detașat în cîștigători 
merituoși. Ia un scor suficient de 
concludent : 19—13.

TENIS

SPORTIVII NOȘTRI

avut 
o se-
Iată

Clerc 
plat :

BASCHET. — în ultima zi a tur
neului de calificare pentru Campio
natul european feminin de baschet 
de la Ancona, echipa Cehoslovaciei a 
invins cu 71—36 (33—18) selecționata 
Italiei, iar reprezentativa Angliei a 
dispus cu scorul de 53—51 (25—30) de 
formația Danemarcei. Competiția a 
fost ciștigată de echipa Cehoslovaciei 
care a totalizat 6 puncte, urmată de 
Italia — 4 puncte (ambele formații 
s-au calificat pentru turneul final al 
campionatului european), Anglia — 2 
puncte. Danemarca — 0 puncte.

AUTOMOBILISM. — Tradiționala 
competiție automobilistică desfășu
rată pe circuitul de la „Brand’s 
Hatch" a fost ciștigată în acest an 
de echipajul Pedro Rodriguez (Me
xic) — Leo Kinnunen (Finlanda). în
vingătorii, care au concurat pe o ma
șină ..Porsche 917", au parcurs 1000 
km (235 de ture) în 6h 45’29”6/10. rea
lizing o medie orară de 148.30 km.

BOX. — A luat sfîrșit turneul in
ternațional de box de la Budapesta. 
In finala cat. semiușoare. SzenteS 
(Ungaria) l-a învins pe C. Bumb 
(România). Drăgan (semimuscă) și 
Buzuliuc (pană) s-au clasat pe locu
rile 3—4 la categoriile respective.
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AU C1ȘTIGAT
PROBA DE DUBIU

IN TURNEUL
DE EA PALERMO

Tenismenii români Ilie Nâs- 
tase și Ion Tiriac au cîștigat 
proba de dublu din cadrul 
turneului international desfă
șurat la Palermo. Ei au învins 
în finală cu scorul de 17—15, 
11—9 pe englezii Lloyd, Clif
ton. Proba de simplu masculin 
a revenit maghiarului Istvan 
Gulyas, care a dispus cu 6—1, 
6—4, 6—4 de Ilie Năstase.

A SOSIT IA BUCUREȘTI
1

Luni, a sosit i-n țara noastră An
samblul folcloric din Turcia, apreciat 
pentru spectacolele sale, începînd din 
anul J958, atit de publicul turc cît și 
de spectatori și specialiști de peste 
hotare. Participarea sa la sărbătorile 
oficiale din Turcia, la mari festivaluri 
internaționale și la o serie de turnee 
întreprinse în mai multe țări din Eu
ropa, Asia și Africa a adus membri
lor ansamblului admirația spectatori
lor, precum și înalte distincții.

în cadrul turneului in țara noastră, 
cei aproape 40 de artiști ai ansamblu
lui vor face cunoscut publicului din 
București și din orașele Constanța, 
Galați, Brăila, Ploiești și Oltenița 
frumusețea dansurilor și cîntecelor 
populare turcești. (Agerpres)

niac și îngrășăminte chi
mice, centrala de la Să- 
vinești este prezentă în 
numeroase ramuri ale in
dustriei textile și de con
fecții, în agricultură, ca 
și în construcția de ma
șini, în industria alimen
tară și în transporturi.

Relevînd existenta rela
țiilor eu numeroși benefi-

RELONTEX - C"
și alte noutâtî

3

de la Săvinești

și metodologii de lucru 
de cea mai ma/e finețe.

— Despre ce realizări 
ne-ati putea vorbi ?

— O întreagă succesiu
ne de cercetări rezolvate 
cu succes — dintre care 
amintim doar vopsirea în 
flotă a granulelor polia- 
midice. înaintea, fazei de 
filare, obținerea de fire 
cu secțiune profilată și 
îmbunătățirea tehnologiei 
de texturare a firelor po- 
liamidice groase — a 
permis omologarea proce
sului tehnologic de fabri
care a firelor voluminoa-

dine de 
că încă 
an vor 
țesături 
lizate din fire poliesteri- 
ce, produse în noile in
stalații aflate în curs de 
construcție la Uzina de 
fibre sintetice din Iași.

— Care este, în momen
tul de față, gama produ
selor pe care le oferiți be
neficiarilor ?

idei, menționăm 
în cursul acestui 
apărea pe piață 
și tricotaje rea-

— Ca producătoare de 
fibre sintetice și artificia
le, de monomeri. mase 
plastice, diferite produse 
chimice de sinteză, amo

ciari, directorul general 
al Centralei industriale 
de fibre chimice de la Să- 
vinești a ținut să preci
zeze că îmbunătățirea 
continuă a calității pro
ducției atît de variate a 
Întreprinderilor din ca
drul centralei constituie 
un obiectiv principal al 
întregii activități econo
mice. Ținind seama de 
faptul că. în țara noastră, 
fabricarea fibrelor chimi
ce face obiectul activității 
unei ramuri industriale 
tinere, că exigențele cresc 
pe zi ce trece, rămîne de 
permanentă actualitate o

strînsă și cît 'mai bună 
colaborare între producă
tori și beneficiari. In a- 
cest sens, observațiile și 
sugestiile primite de la 
unitățile consumatoare ale 
firelor și fibrelor produ
se de centrala de la Să
vinești vor fi întotdeauna 
de un real folos pentru 
îmbunătățirea calității lor. 
Cu atît mai mult cu cît — 
deși calitatea impecabilă 
a monomerilor și a altor 
materii prime întrebuin
țate duce la obținerea de 
fire și fibre de 
superioară — mai 
nele caracteristici 
cer ameliorate.

Conducerea Centralei 
industriale de fibre chi
mice de la Săvinești ur
mărește," in același timp, 
reunirea cercetării, pro
iectării, organizării știin
țifice a producție^ și a 
muncii, a studiului pieței 
într-o activitate com
plexă. Trecerea la con
trolul statistic al calității 
produselor, care are loc în 
prezent, va permite lua
rea deciziilor optime cu 
o și mai mare operativi
tate. Toate aceste măsuri 
își au originea în preocu
pările stăruitoare 
tru obținerea
și fibre de calitate su
perioară. cu o

și efecte

calitate 
sînt u- 
ce se

pen- 
unor fire

rezisten
ță și efecte deosebite, 
care să depășească produ
sele tradiționale prin no
ile posibilități de finisaie 
și un grad sporit de con
fort la purtare.

Convorbire consemnată
de A. GOI.1ANU
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(Urmare din pag. I)

au sărit in ajutorul ti
nerilor, am observat 
că* formarea acestui 
nou detașament mun
citoresc s-a făcut pe 
baza unui plan siste
matic și minuțios. N-a 
fost ușor. Au existat 
situații în care diferite 
mașini au suferit de
fecțiuni din neatenție 
și au fost scoase din 
iuncție pentru citeva 
ore, mai ales la sa- 
blare. Asemenea ca
zuri se pare că au dis
părut. Deprinderile 
bune se formează de 
la început prin încu
rajare și exigență, 
prin inițiere treptată, 
răbdătoare. Nici o 
clipă n-a fost accep
tată ideca comodă (în- 
tilnită. din păcate, 
alte demaraje) a , 
perimentelor", a , 
cercărilor", 
derilor
s-a 
ceput 
ar fi 
veche 
di tie.

Cu ____
Vasile Joldea, cu direc
torul întreprinderii, 
loan Lucaci, cu o Sea
mă de meșteri și labo- 
ranți, încerc să defi
nesc profilul și rolul 
noii unități apărute in 
lunca Sucevei.

— „Cade", să zicem, 
o fabrică de ciment cu 
un cuptor de o mie de 
tone pe oră, la Bicaz, 
la Turda, la Tirgu-Jiu, 
la Medgidia. E urgen
tă nevoie de o piesă 
vitală. Trebuie să in
tervenim imediat, să 
turnăm și să finisăm 
fără intirziere piesa 
cerjjtă. E o muncă de 
mare răspundere, in- 
trucit de ea este legată 
folosirea utilajului pe 
șantiere, în fabrici de 
ciment, în diferite uni
tăți constructoare 
mașini.

— Nu le putem 
prinde pe toate 
odată. Avem lipsuri 
pe care le cunoaștem 
și lipsuri pe care nu le 
cunoaștem incă. 
tru că n-am 
ele. nu am 
procesul de fabricație 
a tuturor reperelor po
sibile. Greu a fost la 
inceput, pină cind s-a 
creat opinia de masă 
că planul e lege. P.en- 
tru aceasta a trebuit 
să desfășurăm o vastă 
muncă educativă în

i, la 
„ex- 
„în- 

a „pier- 
planificate" ; 

lucrat de la în
că și cum uzina 
beneficiat de o 
și temeinică tra-
•

metalurgul-șef

favoarea disciplinei și 
a calității, să înlăturăm 
acea mentalitate îna
poiată potrivit căreia : 
„dacă pot, bine, dacă 
nu, nu".

Abia intrată in con
certul industriei suce
vene, noua uzină și-a 
pus problema cooperă
rii, acordînd asistență 
tehnică in tot județul. 
Laboratorul metalurgic 
și metalografic pen
tru analiza calității o- 
țelurilor stau la dispo
ziția celor ce fac cer
cetări in acest dome
niu pentru înlocuirea 
diferitelor materiale *și 
utilaje. Au început să 
se toarne piese de 
mare uzură pentru 
morile de rafinat lem
nul la P.F.L., piese 
altminteri aduse din 
import. Au fost reali
zate utilaje pentru 
combinatul de indus
trializare, a lemnului, 
pentru uzina de repa- 
rații-auto, ca și diver
se piese destinate sta
ției de flotare a bari- 
tei și piritei de 
șui Ursului.

Cineva îmi 
turisește 
tul că n

Tot 
afla 

de 
nu-

de

cu- 
de-

pen- 
dat de 
început

la Le-

Cineva îmi măr
turisește regre
tul că nu s-au 

filmat scenele din pri
mele luni spre 
vedea stîngăcia, 
parea cu care acțio
nau pe atunci 
oțelari in preajma ca- 
zanelor de lavă, felul 
in care mînuiau unel
tele. Progresul, mi se 
șpune, este izbitor. Cei 
aproape o mie de oa
meni se simt acum ca 
la ei acasă.

Ne apropiem de tra- 
tamentistul 
rilă, 
fără 
pieselor 
cluri de 
la cincizeci de ore. Lu- 
crînd la rolele pentru 
cuptoarele de ciment, 
el își concentrează în
treaga atenție la locul 
de muncă, nu ne vede. 
Nu scapă din ochi 
cuptorul, (1 reglează, 
știe ce " ”
va atinge la 
nopții, cînd va reveni 
in hală controlează 
din flacără tempera
tura, spre a nu scăpa 
nici un detaliu al pro
cesului termic. O sim
plă greșeală in această 
fază ar duce în mod 
tatal Ia distrugerea 
axului. Pînă azi oțe- 
laru! n-a dat nici un 
rebut iar piesele înde
plinesc toți indicii de 
calitate. Este destul de

a se 
cris-

tinerii

care 
greș

Ion Chi- 
stăpinește 
tehnologia 

maci, cu ci- 
treizeci pînă

temperatură 
miezul

greu să-i smulg! cu
vinte de laudă sau de 
automulțumire. 
ceea ce putem 
este că acest loc 
muncă solicită nu
mai experiență și ochi 
format, ci și curajul 
de a acționa cu preci
zie, alegind din multe 
posibilități pe cea mai 
potrivită.

Intre oamenii califi
cați prin cursuri de 
scurtă durată ii re
marcăm pe Alexandru 
Ropotă și George Cior
nei, oameni de bază 
care fac față la orice 
turnare și conduc for
mațiile de lucru ca 
niște maiștri cu expe
riență. De-a lungul ha
lelor, observăm că în
tregul spectacol al me
talurgiei este bine re
gizat. Au dispărut a- 
cele semne ale provi
zoratului, constructorii 
s-au retras în alte 
sectoare. Laboratorul 
rapid ne dă un senti
ment de certitudine. 
Aici avem surpriza de 
a vedea miracolele pe 
care le trăiește oțelul 
in retortele chimiști- 
'or. Iar la capătul dru
mului nostru prin u- 
zină admirăm munca 
modelorului Vasile Do- 
chia, care strunjește 
in lemn piesele, după 
desenele industriale, 
realizind o sculptură 
de o perfectă precizie 
geometrică. Arta lem
nului cunoaște sub 
cupolele translucide 
momentul de întilnire 
cu arta oțelului, clipa 
inchizînd astfel o me
taforă completă.

După șapte luni de 
nțel, graficul metalu
lui ne vorbește în pri
mul rînd despre creș
terea oamenilor, des
pre afirmarea acestui 
tinăr colectiv care își 
------- tot 

înalte, maturi- 
în mers. . 

tona de piese 
un an în

propune obiective 
mai 
zîndu-se 
Dacă 
costa cu ,... . .........
urmă șase sute de lei, 
azi aceeași tonă atinge 
mai puțin de o sută 
șaizeci de lei. Depă
șind faza debutului, tî- 
năra uzină promite 
pînă la sfîrșitul anului 
beneficii de aproape 
șapte milioane de lei 
și trecerea cu succes la 
o nouă etapă de dez
voltare. Este o confir
mare a „dreptului de 
cetate" dobindit de o- 
țel-irii Sucevei, un nou 
inceput de tradiție în 
perimetrul efervescent 
al industrializării so
cialiste.
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O NOUĂ SESIUNE A COMISIEI 

ECONOMICE A 0. N. U. PENTRU EUROPA 

Pe ordinea de zi: 
EXTINDEREA Șl DIVERSIFICAREA 

SCHIMBURILOR COMERCIAEE
Creșterea schimbu

rilor comerciale între 
țările avînd sisteme 
economice și sociale 
diferite va constitui 
tema principală a dez
baterilor celei de-a 
25-a sesiuni a Comi
siei Economice a 
O.N.U. pentru Europa, 
care își deschide azi 
lucrările la Geneva. 
Documentul de bază 
— „Raportul analitic 
asupra situației co
merțului intereuro- 
pean“ — elaborat de 
secretarul executiv al 
comisiei, Janez Sta- 
novnik, pornește de la 
premisa unanim recu
noscută a necesității 
dezvoltării schimburi
lor reciproc avanta
joase între toate sta
tele europene, indife
rent de sistemul so
cial-politic. Analizînd 
partea Europei în an
samblul schimburilor 
internaționale, rapor
tul subliniază că ea a 
trecut de la 48 la sută 
în ajunul celui de-al 
doilea război mondial, 
la 53 la sută în pre
zent, ceea ce conferă 
continentului nostru 
un loc preponderent 
în comerțul mondial. 
In același timp, schim
burile intereuropene 
manifestă aceleași ten
dințe, partea lor în 
ansamblul comerțului 
exterior al țărilor con
tinentului a trecut de 

La Dortmund (R. F. a Germaniei) a avut loc o manifestație cu participarea a aproximativ 10 000 de persoane 
în cadrul câreia s-a cerut interzicerea Partidului Național Democrat, de extremă dreaptă
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la 62 la sută în 1955 
la 71 la sută în 1967.

Cu toate că schim
burile Est-Vest nu re
prezintă decit aproxi
mativ 6 la sută din 
ansamblul comerțului 
intereuropean, afirmă 
raportul, creșterea lor 
rapidă constituie un 
fenomen de importan
ță deosebită prin 'po
sibilitățile ce le oferă 
în perspectivă. In ul
timele două decenii

CORESPONDENȚA 
DIN GENEVA 

DE LA 
HORI A LIMAN

s-au produs modificări 
importante și în struc
tura schimburilor co
merciale. Astfel, dacă 
în 1955 țările răsărite
ne exportau articole 
manufacturate în pro
porție de 40 la sută, 
în 1968 procentul era 
de 50. la sută.

Raportul privind si
tuația comerțului eu
ropean scoate în evi
dență și un alt aspect : 
curentului favorabil in
tensificării și diver
sificării schimburilor 
comerciale 1 se mai 
opun încă un șir de 
obstacole economice, 
administrative și de

politică comercială : 
bariere tarifare și ne
tarifare, restricții can
titative, regimuri de 
licențe impuse impor
turilor de mărfuri din 
unele țări socialiste 
europene, refuzul de 
a se acorda clauza na
țiunii celei mai favo
rizate etc. In raport se 
preconizează supri
marea acestor restric
ții, numai liberaliza
rea comerțului făcînd 
posibilă o largă dezvol
tare a schimburilor co
merciale și, implicit, 
creșterea eficienței e- 
conomice, fructificarea 
avantajelor reciproce.

Participanții la se
siune vor examina de 
asemenea studiul e- 
laborat de Secreta
riatul comisiei cu pri
vire la situația eco
nomică a Europei în 
1969, care schițează 
îndeosebi tendințele și 
perspectivele econo
miei europene. Ei vor 
dezbate și rapoartele 
și proiectele princi
palelor organe subsi
diare ale comisiei.

Ca un punct impor
tant al ordinii de zi ' 
va figura discuția spe
cială asupra celei de 
a 25-a aniversări a Or
ganizației Națiunilor 
Unite, sesiunea însăși 
fiind convocată în ziua 
în care se inaugurează 
festivitățile consacra
te jubileului O.N.U.

DAR ES SALAAM 

Reuniunea pregătitoare 
a conferinței tarilor
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neangajate
DAR ES SALAAM 13 (Agerpres). 

— Reuniunea pregătitoare a conferin
ței țărilor neangajate a fost deschisă 
luni la Dar Es Salaam de către pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere. 
La lucrări participă, după cum s-a 
anunțat în capitala Tanzaniei, dele
gații reprezentînd 67 de state.

In cuvîntul său inaugural, președin
tele Tanzaniei a vorbit despre necesi
tatea unei strînse colaborări între sta
tale neangajate pentru „a se pune 
capăt sărăciei și subdezvoltării'1 ; în 
acest sens, menționează agențiile de 
presă, el a avansat ipoteza unei ali
anțe economice între statele respec
tive Scopul acestei reuniuni pregă
titoare îl constituie definitivarea ordi
ne! de zi pentru viitoarea conferință 
la nivel înalt a statelor neangajate, 
care ar urma să aibă loc la Delhi sau 
Addis Abeba în cursul acestui an.

BRUXELLES

Miniștrii agriculturii 
ai C.E.E. au reluat 

tratativele
BRUXELLES 13 (Agerpres). — Or

ganismele Pieței comune își reiau 
astăzi activitatea la Bruxelles, după 
o scurtă vacanță de primăvară. Mi
niștrii agriculturii sînt primii care 
revin în jurul mesei tratativelor. Pe 
ordinea lor de zi se află înscrisă o 
singură problemă : organizarea Pieței 
comune a vinului.

După cum se știe, asupra acestei 
chestiuni, care blochează în prezent 
intrarea în vigoare a reglementării 
financiare a „Europei verzi", există 
divergențe serioase între R.F. a Ger
maniei, Franța și Italia. In timp ce 
guvernul de la Bonn dorește o liberă 
circulație " a vinului, Franța și Italia 
o subordonează „armonizării" condi
țiilor de producere a vinului.

CAMBODGIA

CIOCNIRI INTRE UNITĂȚI MILITARE 
și grupuri Înarmate ale adversarilor 

ACTUALULUI REGIM
PNOM PENH 13 (Agerpres). — 

Ministerul Informațiilor de la Pnom 
Penh a dat publicității un comunicat 
in care se arată că grupuri armate 
care se opun noului regim au atacat 
unități militare khmere în patru 
puncte diferite ale teritoriului cam
bodgian — anunță A.F.P. Totodată, 
Ministerul de Externe cambodgian 
precizează că, în timpul acestor a- 
tacuri, grupurile înarmate au fost sus
ținute de o parte a populației locale.

A.F.P. adaugă că ciocniri armate au 
fost semnalate și la vest de fluviul 
Mekong, unde este situată capitala

Declarația
M.Â.E. al R.D. Vietnam

HANOI 13 (Agerpres). — Ministe
rul Afacerilor Externe al Republicii 
Democrate Vietnam a dat publicită
ții o declarație în care protestează 
energic împotriva represiunilor la 
care sînt supuși rezidenții vietnamezi 
din Cambodgia de către guvernul 
Lon Noi. La 9 aprilie, se arată în 
declarație, trupele cambodgiene au 
deschis focul asupra acestora în pro
vincia cambodgiana Sva Rieng, uci- 
gînd numeroase persoane. Alți 300 
vietnamezi, în cea mai mare parte 
bătrîni, femei și copii, au fost trans
portați într-un lagăr, iar 100 din el 
au fost împușcați.

VIETNAMUL DE SUD

Saigonui bombardat 
de forțele patriotice
SAIGON 13 (Agerpres). — Agenția France Presse relatează că luni seara 

forțele patriotice au bombardat cu rachete Saigonui. Agenția citată precizează 
că două obuze au căzut în plin centrul orașului, pe unul din cheiurile rîului 
Saigon.

Forțele patriotice sud-vietnameze 
și-au intensificat activitatea militară 
și presiunea asupra unor importan
te obiective strategice americano- 
saigoneze amplasate în zona Platou- 
rilor inalte din centrul Vietnamului 
de sud, informează agențiile de 
presă.

In noaptea de duminică spre luni, 
detașamente ale Guvernului revolu
ționar provizoriu al Republicii Viet
namului de Sud au atacat din nou cu 
racliete și mortiere tabăra forțelor 
speciale americane de la Dak Pek. 
Ciocniri între forțele patriotice și 
trupe americano-saigoneze s-au sem
nalat, de asemenea, in provincia Binh 
Dinh, iar în apropiere de Pleiku, 
după un bombardament masiv de ar
tilerie, patrioții au atacat cu arme au
tomate cantonamentele militarilor sai- 
gonezi. Potrivit declarației purtătoru
lui de cuvînt american, au fost ataca
te în același timp alte șase obiective 
strategice situate în provinciile din 
Delta Mekongului, printre care car
tierele generale ale unor mari unități 
militare americane.

Referitor la situația trupelor ase
diate în tabăra specială americano- 

| saigoneză de la Dak Seang, agenția 
• Reuter relatează că toate încercările 

țării, Pnom Penh. Astfel, în noaptea 
de 9 spre 10 aprilie, după cum s-a 
precizat oficial în capitala țării, o po
ziție a armatei. cambodgiene situată 
la Samrong Thom, la numai 40 km de 
Pnom Penh, a fost atacată timp de 
o oră. Paralel cu ciocnirile militare, 
sint semnalate o serie de acțiuni ale 
populației, organizate in semn de 
protest împotriva noilor autorități. 
Poliția a anunțat că în capitala Cam- 
bodgiei au fost arestate mai multe 
persoane care în timpul nopții smul
geau afișele și pancartele pro-guver- 
namentale.

Guvernul R. D. Vietnam, se arată 
în declarație, denunță cu hotărîre 
aceste acte ale autorităților de la 
Pnom Penh și cere să se pună capăt 
oricăror represiuni împotriva reziden- 
ților Vietnamezi, securitatea lor să 
fie garantată în conformitate cu 
dreptul internațional și să se ofere 
compensații familiilor victimelor.

Guvernul R. D. Vietnam atrage a- 
tenția guvernului Lon Noi că acesta 
poartă deplina răspundere pentru 
consecințele grave pe care le poate 
avea uciderea rezidenților vietna
mezi.

de a despresura acest complex mili
tar au eșuat ; ea continuă să fie în
cercuită de forțele patriotice care, în- 
cepînd de la 1 aprilie, au lansat asu
pra acestui obiectiv puternice atacuri.

*
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

în Statele Unite au început luni pri
mele acțiuni în cadrul campaniei de 
primăvară pentru încetarea războiu
lui din Vietnam. Campania, care se 
va prelungi timp de trei zile, va a- 
tinge momentul culminant miercuri, 
printr-o mare demonstrație la Wa
shington. Inițiatorii campaniei — Co
mitetul moratoriului pentru Vietnam, 
Comitetul pentru o nouă mobilizare 
împotriva războiului din Vietnam și 
Comitetul studențesc de mobilizare 
— au declarat că demonstrația de 
miercuri se va apropia ca amploare 
de cea din noiembrie anul trecut, 
cînd aproximativ 250 000 de persoane 
au manifestat în capitala federală a 
S.U.A. pentru încetarea războiului 
din Vietnam.

Data noilor demonstrații a fost sta
bilită, între altele, și pentru a coincide 
cu termenul limită al achitării im
pozitelor, urmărind astfel să exprime 
protestul contribuabililor americani 
față de cheltuielile legate de război.

Evoluția navei

de sca- 
pună in 
note, in 
program

CORESPONDENȚA DIN WASHINGTON 
DE LA C. ALEXANDROAIE

Călătoria in spațiu a echipaju
lui navei „Apollo-13" continuă, 
fără ca centrul de control de la 
Houston să anunțe vreun eveni
ment imprevizibil. Numai că 
prima ,,noapte" cosmică a du
rat doar 5 ore și jumătate, față 
de 10 ore cit prevedea progra
mul. James Lovell, comandantul 
navei, n-a dat nici o explicație 
asupra insomniei echipajului. 
Totuși, „veghea" lui John Swi- 
gert, dublura lui Thomas Mat
tingly, pare explicabilă. El a 
plecat într-o asemenea grabă 
spre Lună incit a uitat să-și 
facă declarația de venituri, pe 
care orice contribuabil american 
trebuie să o depună pină la 15 
aprilie. Iată cum a aflat de a- 
ceastă veste. In cursul zilei de 
duminică, un controlor de la 
Houston citea astronauților, care 
se aflau la 180 000 de km de 
Cape Kennedy, ultimele știri.

— Houston : Voi de-acolo, iată 
citeva lucruri in legătură cu im
pozitele. Sper că n-ați uitat să 
vă faceți declarațiile.

In spațiu se aud risete. Apoi, 
o voce.

— Swigert : Măi, nu-i de glu
mă I Eu nu mi-am făcut-o.

— Houston : Bine, vom vedea, 
poate reușim să aranjăm cu un 
perceptor să te aștepte la întoar
cere, in Pacific.

— Swigert (neliniștit) : Nu, 
zău, eu nu găsesc nimic hazliu 
in toate astea, pentrucă, potrivit 
legii, numai cei ce se află in 
străinătate pot obține o aml- 
nare. Legea nu scrie nimic des
pre cei plecați in Cosmos.

In graba sa, Swigert n-a uitat 
numai de impozite. Atunci cind 
și-a îmbrăcat costumul 
fandru, el a omis să-și 
buzunar carnetul de 
care era trecut întregul 
ce urmează să-l efectueze in 
timpul cit va gravita solitar pe 
orbita lunară, la comanda cabi- 
nei-mamă. Bineînțeles, el a ce
rut să i se transmită prin radio 
indispensabila listă.

Conversația intre „Odiseea" și 
Houston a continuat ca raportul 
zilnic privind coordonatele de 
zbor și datele indicate de apara
tele de bord. Lovell, căpitanul 
echipajului, a raportat stației de 
la sol că „in momentul decu
plării celei de-a doua trepte a 
rachetei s-au auzit citeva zgo
mote puternice, iar nava a su
ferit un recul brusc". Explicația 
dată de Houston este că zgomo
tele s-au datorat unor mici de
ranjamente in funcționarea sis
temului de propulsie, dar care 
nu afectează totuși continuarea 
zborului in condiții optime.

Intre timp, s-a efectuat prima 
corecție a traseului de zbor și 
manevra de decuplare a celei 
de-a treia * trepte a rachetei 
„Saturn-5". care a fost propulsa
tă spre Lună. Se presupune că 
șocul provocat de ciocnirea Cu 
suprafața astrului (ce s-a produs 
in cursul nopții, la ora 3,10 (ora 
Bucureștiului), intr-un punct si
tuat in Oceanul furtunilor, a să
pat un crater de circa 30 m 
adincime.

ORIENTUL APROPIAT

CONVORBIRI AMERICANO - EGIPTENE
CAIRO 13 (Agerpres). — Aflat în 

vizită oficială la Cairo, Joseph Sisco, 
asistent al secretarului de stat al 
S.U.A. pentru problemele Orientului 
Apropiat și Asiei de sud-est, a con
tinuat duminică convorbirile cu re
prezentanți ai guvernului egiptean. 

Seara, el a fost primit de președin
tele R A.U., Gamal Abdel Nasser, cu 
care a avut o întrevedere de peste 
două ore. Agenția M.E.N., citind de
clarația unui purtător de cuvînt a- 
merican, relevă că „întrevederea s-a 
desfășurat lntr-o atmosferă cordială, 
prilejuind un schimb de păreri apro
fundat asupra evoluției crizei din 
Orientul Apropiat".

încheierea lucrărilor con
ferinței Partidului de stin
gă - comuniștii - din Sue
dia. Președintele partidului K. 
H. Hermansson a vorbit despre sarci
nile comuniștilor în ajunul alegerilor 
parlamentare.

In vederea stabilirii unor 
relații normale între sindi
catele din R.D.G. și R.F.G., 
conducerea Uniunii Sindicatelor Li
bere Germane din R.D. Germană a 
reînnoit invitația adresată conducerii 
Uniunii Sindicatelor din R.F. a Ger
maniei privind realizarea unei în- 
tîlniri oficiale între conducerile celor 
două organizații — relatează agenția 
A.D.N.

La Moscova, Vladimir Kkl1- 
lln, vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, președintele Comitetului 
pentru știință și tehnică al U.R.S.S., 
l-a primit luni pe Henry Ford junior, 
președintele firmei americane „Ford 
Motor Company", care se află înțr-o 
vizită la Moscova. Cu acest prilej, 
precizează agenția TASS, au fost dis
cutate probleme ale colaborării în do
meniul industriei constructoare de 
automobile.

Rezultatele definitive ale 
alegerilor pentru desemnarea noului 
guvernator al prefecturii japoneze 
Kyoto au fost anunțate luni. Victoria 
a fost obținută de Torazo Ninagawa, 
care devine astfel, pentru a șasea 
Oară consecutiv, guvernator al aces
tei prefecturi. Realegerea lui Torazo 
Ninagawa, care a fost susținut în 
aceste alegeri de Partidul Comunist 
din Japonia și de Partidul Socialist, 
constituie o importantă victorie a 
forțelor democratice.

La muzeul Sannio din ora_ 
șui italian Benevento s-a deschis o 
expoziție de artă populară româneas
că și de fotomontaje privind vesti
giile daco-romane în România. înain
te de inaugurare, în sala/ de conferin-

agențiile de presă transmit:
AUSTRIA

SUCCES
țe a muzeului a avut loc o festivitate 
la care au participat oficialități ale 
administrației provinciale și ale ora
șului Benevento, precum și un nu
meros public.

„Cosmos-332" a fost lansat 
luni in Uniunea Sovietică, anunță 
agenția TASS. Aparatura științifică 
de la bord este destinată continuării 
cercetărilor asupra spațiului cosmic, 
în conformitate cu programul presta
bilit. Satelitul este înzestrat, printre 
altele, cu un sistem radio pentru mă
surarea exactă a elementelor orbitei 
și un sistem radio telemetrie pentru 
transmiterea pe Pămînt a datelor pri
vind funcționarea instalațiilor și apa
raturii științifice. Aparatura de la 
bordul satelitului funcționează nor
mal.

Regele Nepalului, Mahen* 
dra, și-a asumat funcția de șef al 
guvernului țării. Suveranul nepalez a 
luat această hotărîre în urma demisi
ei survenite în urmă cu trei zile a 
primului-ministru Kirti Nidhi. Se 
menționează că regele Mahendra va 
numi un nou prim-ministru numai 
după alegerile legislative care vor 
avea loc luna viitoare.

Primul ministru al Dane- 
marCSi, Hilmar Baunsgaard, a so
sit în S.U.A. într-o vizită oficială.

Tribunalul militar din
a pronunțat duminică senAtena

tința în procesul intentat unui număr 
de 34 de persoane cu orientare poli
tică de centru și de dreapta, acuzate 
de a fi făcut parte dintr-o organiza
ție ilegală. Principalul acuzat, Dimi
trios Karayorgas, a fost condamnat ( 

la închisoare pe viață. Trei acuzați 
au fost condamnați la 18 ani închi
soare, iar alții la pedepse cu închi
soare variind între 3 și 15 ani.

Șeful poliției secrete din 
Uruguay, Moran Charquero, a 
fost împușcat luni la volanul auto
mobilului șău, pe o stradă din Mon
tevideo. Se reamintește cu această 
ocazie că Charquero a condus opera
țiile represive împotriva cunoscutei 
organizații de 'guerilă urbană „Tu- 
pamaros". Poliția nu exclude, de 
altfel, posibilitatea ca asasinatul să 
fi fost comis de membrii acestei orga
nizații.

0 delegație economică
greacă a sosit la Belgrad la invi
tația Camerei economice federale a 
R. S. F. Iugoslavia.

Autoritățile spaniole au 
arestat pe avocatul Jose 
Barbera *n m°mentu' c*nd acesta 
părăsea o adunare organizată la Bar
celona în sprijinul proclamării unei 
amnistii generale pentru deținuții po
litici din Spania. Arestarea lui Bar
bera a provocat indignarea muncito
rilor din localitate, în rîndurile cărora 
avocatul este cunoscut ca un apărător 
a] celor supuși represiunilor.

Dreptul de vot pentru fe- 
jjjgj în cantonul elvețian Valais a 
fost hotărît duminică, în urma unor 
alegeri locale. Cu 11 ani în urmă, 
bărbații le refuzaseră acest drept cu 
o majoritate de peste două treimi. 
Valais devine al optulea canton el

vețian în care femeile obțin drept de 
vot.

Starea sănătății cunoscu
tului compozitor Igor Stra
vinsky, internat spital marțea 
trecută în urma unei pneumonii și 
unei afecțiuni cardiace, este satisfă
cătoare — au declarat medicii spi
talului Lexon Hill din New York, 
unde este îngrijit muzicianul. Compo
zitorul, în vîrstă de 87 de ani, va mai 
petrece probabil încă o săptămînă la 
spital.

La încheierea vizitei în 
Tanzania a ministrului de 
externe al R. D. Germane, 
Otto Winzer, a fost dat publicității un 
comunicat comun în care se arată că 
reprezentanții celor două state .au 
căzut de acord să consolideze relațiile 
de prietenie și colaborare.

Robert Anderson, om de 
afaceri american, care a deținut în 
administrația Eisenhower postul de 
ministru al finanțelor, a fost primit 
de Aziz Sidky, ministrul egiptean al 
industriei petrolului și resurselor mi
niere.

Convorbirea desfășurată cu acest 
prilej a avut ca obiectiv examinarea 
unor probleme legate de sporirea vo
lumului schimburilor comerciale din
tre R.A.U. și o serie de firme comer
ciale americane.

Membrii Organizației ță
rilor arabe exportatoare de
petrol <ADpEC> intenționează să 
creeze în comun, pină la începutul 
anului viitor, o flotă de tancuri pe
troliere, a anunțat în cadrul unei con

ferințe de presă secretarul general al 
AOPEC, Suhai Al-Saadawi. El a de
clarat, de asemenea, că țările mem
bre vor construi o instalație portuară 
modernă în regiunea Golfului Persic, 
care va fi una dintre cele mai mari 
din lume.

Guvernul peruviana adop- 
tat o serie de măsuri pentru proteja
rea patrimoniului arheologic național, 
urmărind în special să se pună capăt 
scoaterii ilicite din țară a unor obiec
te arheologice valoroase. Piesele ar
heologice devin proprietate a statu
lui și cei care le-au colectat sînt sim
pli deținători ai acestora.

La Londra a sosit E-F-
nov, ministrul aviației civile al Uni
unii Sovietice, care urmează să sem
neze un protocol privind deschiderea 
rutei aeriene Londra—Tokio, via Mos
cova.

MOSCOVA 13. —«
Corespondentul A- 
gerpres, L. Duță, 
transmite: In orașul 
Ulianovsk. unde se 
înalță edificiile com
plexului memorial Le
nin, alături de cons
tructorii sovietici lu
crează o brigadă in
ternațională alcătuită 
din tineri sosiți din 
Bulgaria. Cehoslova
cia. R.D.P. Coreeană, 
Cuba. R. D. Germană, 
Mongolia, Polonia, 
România, Ungaria și 
R. D. Vietnam.

Recent, direcția de 
construcții din Ulia
novsk/ împreună cu 
reprezentanți ai comi
tetului regional al 
comsomolului și ai 
grupurilor de tineri 
din țările socialiste, au 
făcut bilanțul activită
ții desfășurate pe șan
tier în luna martie. 
Steagul de echipă 
fruntașă a șantierului 
a fost decernat grupu
lui de tineri tencuitori 
din România, care și-a 
îndeplinit planul de

Al SOCIALIȘTILOR 
ÎN ALEGERILE 

PARȚIALE
VIENA 13 (Agerpres). — Tendințe

le de deplasare a corpului electroal 
austriac în favoarea Partidului socia
list au fost din nou evidențiate cu 
prilejul alegerilor locale de duminică 
din landul Vorarlberg. în acest land, 
considerat ca un „fief" al Partidului 
populist, socialiștii au realizat pro
grese considerabile. Partidul populist 
a pierdut majoritatea absolută in șase 
orașe, prifitre care și în capitala lan
dului, Bregenz.

Se apreciază că acest nou succes 
electoral va întări poziția cancelaru
lui desemnat Bruno Kreisky, șeful 
Partidului socialist, la tratativele cu 
reprezentanții populiști in vederea 
formării unui guvern de coaliție.

lucrări lunar în pro
porție de 208 la sută. 
Toate lucrările efec
tuate de ei au fost re
cepționate cu califica
tivul „excepțional". 
Rezultate bune în 
muncă au obținut și 
grupurile de sudori șL 
tîmplari din România, 
care fac, de asemenea, 
parte din echipa de ti
neri constructori ro
mâni trimiși de C.C. 
al U.T.C. să lucreze pe 
șantierul complexului 
memorial Lenin de la 
Ulianovsk.

Luni, Joseph Sisco a continuat 
convorbirile cu oficialitățile egiptene, 
pe agenda vizitei fiind înscrisă o nouă 
întrevedere cu Mahmud Fawzi, con
silier al președintelui R.A.U. pentru 
afacerile externe.

Val de 
asasinate

UI

Guatemala
CIUDAD DE GUATEMALA 13 (A- 

gerpres). Climatul de tensiune ce s-a 
instaurat după uciderea ambasadoru
lui vest-german în această țară, Karl 
von Spreti, se accentuează continuu. 
Patrule ale armatei încearcă, deocam
dată fără rezultat, să-i prindă pe 
autorii răpirii, cercetînd casă cu casă. 
Au fost arestați, potrivit agenției 
Associated Press, sute de suspecți.

La întreținerea acestui climat con
tribuie în mare măsură organizația 
de extremă-dreaptă „Mano", care a 
declanșat un val de represiuni vizînd, 
nu numai pe membrii „Forțelor ar
mate rebele", ce și-au asumat res
ponsabilitatea pentru răpirea și uci
derea ambasadorului vest-german, ci 
și pe diverși intelectuali cu vederi 
progresiste. Agenția A. P. relevă că 
in capitala guatemaleză circulă zvo
nuri potrivit cărora această organi
zație este condusă de ofițeri din ser
viciul activ al armatei. După asasi
narea deputatului Pedro Angel Cesar 
Montenegro, organizația „Mano" a 
făcut cunoscut că „vor urma și alții". 
Aceeași agenție menționează că nu
meroase alte asasinate au fost comise 
de organizația teroristă „Mano" în 
intervalul care s-a scurs după ucide
rea lui von Spreti. dar că autoritățile 
preferă să țină sub tăcere numele ce
lor asasinați.
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