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încheind cu succes

pe acest an
ne angajăm

la noi înfăptuiri
TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R„

TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU
IAȘI

La 27 decembrie, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii din între
prinderile industriale ale jude
țului Iași au îndeplinit prevede
rile planului de stat pe anul în 
curs la producția globală și mar
fă. Pină la sfîrșitul anului, va
loarea producției globale și mar
fă va fi depășită cu 125 milioane 
lei, sarcina de creștere a produc
tivității muncii va fi îndeplinită 
în proporție de 101 la sută, iar 
valoarea beneficiilor peste plan 
se va cifra la 140 milioane lei.

într-o telegramă adresată cu 
acest prilej Comitetului Central 
al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Biroul 
Comitetului județean Iași al 
P.C.R. se spune printre altele : 
Profund atașați politicii parti-

dului, oamenii muncii din in
dustria județului Iași se anga
jează în fața dumneavoastră, 
mult stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, să nu-și precupețeas
că eforturile și priceperea în 
vederea realizării cu succes a 
vastului program de dezvoltare 
a economiei naționale stabilit de 
cel de-al X-lea Congres al Par
tidului Comunist Român.

Succesele prezente și viitoare, 
realizările pe care le vom obți
ne le dedicăm din toată inima 
aniversării unei jumătăți de 
veac de existență glorioasă a 
Partidului Comunist Român, în
cercatul conducător al națiunii 
noastre pe drumul socialismului 
și comunismului, al bunăstării 
și fericirii.

HUNEDOARA
Colectivele întreprinderilor in

dustriale din -județul Hunedoa
ra ău îndeplinit cu 4 zile înainte 
de termen planul pe 1970 și an
gajamentele asumate pe acest 
an. Prin munca plină de abne-

gație și dăruire a zecilor <£e mii 
de mineri, siderurgiști, energe- 
ticieni, a tuturor colectivelor 
muncitorești din județ, industria

• COMITETUL COMU
NAL DE PARTID ÎN SPRI

RATIST • INDUSTRIA
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Invitație la drumeție pentru zilele de sfîrșit și început de an
Foto : S. Cristian
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SI ECONOMIEI NOASTRE
9

Epoca contemporană se caracteri
zează, între altele, și printr-o impetu
oasă dezvoltare a aplicațiilor ato
mice și nucleare, în tot mai multe 
domenii ale economiei și vieții so
ciale. Dintre acestea, industriali
zarea energiei nucleare reprezintă 
una dintre ramurile de care se leagă 
multe speranțe. Cauza o constituie 
foamea crescîndă de energie, gene
rată de dezvoltarea rapidă a indus
triei și de rezervele limitate de com
bustibili clasici utilizați în centrale 
electrice.

Țara noastră se numără printre cele 
cu o înaltă dinamică a evoluției eco
nomice și sociale. Din acest motiv, 
printre preocupările de bază ale pla
nurilor noastre de viitor un loc im
portant îl ocupă dezvoltarea dome
niului nuclear. Referindu-se la acest 
aspect, în cuvintul rostit de la înalta 
tribună a Conferinței generale a 
Agenției Internaționale pentru Ener
gia Atomică de la Viena, în luna 
septembrie 1970, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socialiste 
România, .tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
arăta : „România, conștientă de im
portanța hotărîtoare pe care fizica 
atomică o are în viața societății con
temporane, face eforturi considerabile 
pentru dezvoltarea cercetării nuclea
re și utilizarea energiei atomice 
diferite domenii ale 
vieții sociale..."

Aceste eforturi sînt 
în programul nuclear 
reprezintă un ansamblu de obiective 
științifice, tehnologice și industriale, 
o investiție complexă și costisitoare 
pe termen lung, cu efecte impor
tante asupra dezvoltării

Prof. univ. loan URSU 
președintele Comitetului de Stat 

pentru Energia Nuclearâ

in
producției șt

inmânunchiate 
național, care

Programul nuclear național are ca 
«cop principal, In perspectiva anilor 
ce vin, industrializarea energiei nu
cleare, atît pentru echilibrarea ba
lanței energetice, cit și pentru apli
cații in producție. Specialiștii noștri 
au efectuat de pe acum calculele 
pentru primele proiecte necesare con
strucției unor ansamble nucleare sub- 
critice, precum și a prototipului unui 
reactor de putere zero. De asemenea, 
laboratoarele de materiale nucleare 
au obținut rezultate bune în elabora
rea tehnologiei de pregătire și în 
studierea gradului de ardere a unor 
combustibili nucleari pe bază de u- 
raniu. In urma unor cercetări cum 
ar fi cele de rezonanță magnetică, 
microscopie electronică, spectrome- 
trie de neutroni și radiochimie, s-au 
pus la punct unele metode de ana
liză a materialelor nucleare iradiate, 
permițînd astfel cercetătorilor noștri 
să elaboreze studii, tot mai com
plete, asupra ciclului combustibilu
lui nuclear.

în legătură cu aspectele surselor 
de energie, am menționa rezultatele

cadrul programului sînt chemate să 
coopereze o mare varietate de ra
muri industriale, profesiuni și spe
cialități, iar la realizarea sa con
cură cercetări și aplicații din fizică, 
chimie, biologie, energetică, metalur
gie termotehnică, construcții și al
tele. Fără îndoială că înfăptuirea 
practică a obiectivelor nucleare nu 
poate fi azi concepută fără proiec
tare, engineering, electronică, calcu
latoare și automatizări. în același 
timp, programul include în dome
niile sale de aplicații agricultura, 
medicina, dreptul nuclear și altele.

în curînd se va încheia primul an 
de activitate a Comitetului de Stat 
pentru Energia Nucleară, organul 
central căruia i-a fost încredințată 
răspunderea pentru îndeplinirea pro
gramului nuclear. Zilele acestea, or
ganul de conducere colectivă al co
mitetului a analizat rezultatele ob
ținute pînă acum. Bilanțul efectuat 
cu acest 
mitetului 
Nucleară 
portante 
venit și să întreprindă o evaluare 
a potențialului uman și material din 
toate unitățile sale. în același timp, 
pe baza hotărîrilor luate de condu
cerea de partid și de stat în legătură 
cu dezvoltarea domeniului atomic și 
nuclear din țara noastră, comitetul 
a stabilit ansamblul de măsuri ce sa 
impun pentru tpalizar^p obiectivelor 
înscrise în programul viitor.

Făcînd o scurtă retrospectivă a a- 
nului 1970, vom remarca, de la bun 
început, faptul că acesta a fost și 
pentru unitățile științifice din cadrul 
Comitetului de Stat pentru Energia 
Nucleară, primul an de aplicare a 
sistemului contractual generalizat. 
Institutul de fizică atomică, Institu
tul de fizică București și Institutul 
de izotopi stabili Cluj au urmărit 
în mod constant găsirea acelor teme 
de cercetare sau rezolvarea acelor 
proiecte care să permită trecerea fi
rească de Ia cercetarea fundamentală 
la aplicații nucleare in producție 
sau la însușirea unor tehnologii spe
cifice realizării treptei pilot ori a 
stadiului preindustrial.

Nu ne propunem să prezentăm 
afef toate realizările noastre. Vom 
aminti doar cîteva dintre ele, pe care 
le considerăm mai deosebite.

a îngăduit Co- 
pentru Energia

prilej 
de Stat 
să clarifice aspecte im- 
ale sarcinilor ce i-au re-

-viitoare. În
(Continuare în pag. a III-a)

Vedere parfiald a reactorului nuclear de la l.r.A.

La Galați a fost dat 
în folosință :

La Brașov și Cluj,
in prag de An Nou

Am cunoscut nu de mult, 
la Buzău, cîțiva oameni din 
„categoria învingătorilor". 
Nu escaladaseră nici un 
versant abrupt și n-au în
fruntat furtuni sau valuri 
dezlănțuite. Victoria lor a 
avut loc în plină cîmple, 
cîmpia buzoiană, și bătă
lia s-a dat in... conștiințe. 
Iar martori le-au fost nu 
stincile, ci zidurile masive 
și aparent prozaice ale unei 
uzine.

Au descins aici, ei, cel 
cîțiva specialiști veniți din 
alte orașe cu uzine de 
mare tradiție, în urmă cu 
patru ani. Șl au construit 
„Uzina de sîrmă și produse 
din sîrmă". Era prima uni
tate industrială de anver
gură implantată în cîmpia 
din preajma orașului Bu
zău, inedită și dinamică 
prezență, căreia aveau să* i 
se adauge, în cursul urmă
torilor ani. fabrica de za
hăr și fabrica de geamu-i, 
intr-un triunghi de forță 
botezat cu un nume devenit 
atît de cunoscut : platfor
mă industrială. Ca în a- 
tîtea alte locuri 
prinsul țării se transpu- 
neau și aici, în rea
litate, temeiurile operei de 
industrializare.

...Străbat, însoțit de in
ginerul Virgil Rîlea, șeful 
secției întreținere, hala 
după hală. Activitatea se 

rupt.’inginerul discută 
un muncitor de la 
mașină de trefilat, 
pare că ceva nu 
în regulă. Urmează o 
cutie pasionată. în < 
sugestiile competente*

din cu-

în rea-

desfășoară ritmic, neîntre- ’ --- AX cu
L O 

Se 
este 
dis- 
care 

_ _____ , nu 
întîrzie să apară. Micul co
locviu, urmat de o demon-

încheie 
,.... ..................,__ funcțio
nează din nou ireproșabil. 
Iar autorul punerii la punct 
a mașinii a fost chiar slu
jitorul ei.

— în urmă cu doi sau 
trei ani, îmi spune ingine
rul, o asemenea defecțiune

strație practică, se 
pozitiv. Mașina

a venit de la Brașov, de la 
fabrica de radiatoare și 
cabluri. încă de la început 
s-a lovit de greutăți, și nu 
puține. E adevărat, majo
ritatea muncitorilor urma
seră cursuri de calificare la 
Cîmpia Turzii, dar mași
nile cu care era dotată în-

OAMENI 9

UZINE Șl FAPTE
DE LAUDA
Reportaj de Mihai HETCO

reprezenta pentru proaspă
tul muncitor o mică dramă, 
o problemă insolubilă. Una- 
două, dădea fuga la șeful 
de secție. Vă imaginați cum 
mergea producția...

Era imperios necesară 
formarea deprinderilor d" 
activitate industrială,, crea
rea unui puternic spirit de 
disciplină. Tocmai aceasta 
li se cerea lor. celor cîțiva 
zeci de specialiști, sosiți în 
urmă cu patru ani în Bu
zău. Inginerul Virgil Rilea

treprinderea din Buzău 
erau mai moderne, cu vi
teze de lucru sporite. Ca 
să-i deprindă pe muncitori 
cu exigențele acestor ma
șini, inginerul, și nu nu
mai el, a muncit cot la cot 
cu ei, demonstrînd calită
țile noilor mașini, tre
zind în acești oameni am
biția de a le manevra și 
supune cu aceeași siguran
ță. Luni întregi, mai ales 
în perioada de montaj a 
utilajelor, comunistul Vir-

se fnțe- 
ingine- 

ca mine

gil Rîlea tntîrzia tn mijlo
cul unui grup de mecanici, 
electricieni ori tehnologi, 
pînă seara tîrziu, cu sche
mele în față, descifrînd a- 
gregatcle pină la cel mai 
intim detaliu.

— N-aș vrea să 
leagă, îmi spunea 
rul, că ea și alții
am fi fost, in lunile acelea 
de început, un fel de „fac
totum". Aveam, e drept, 
cunoștințe, dar utilajele 
foarte moderne ne-au soli
citat și pe noi. Ne-am pus 
pe învățătură, și siguranța 
cu care le-am manevrat 
mai apoi a fost urmarea 
nopților de studiu la plan
șetă. de temeinică docu
mentare. Așa se face că 
n-am întîrziat să asimilăm 
la noi în uzină o serie de 
piese — de la fabrica de 
electrozi, mai ales — ob
ținute la Început din Im
port, să fabricăm prin for
țe proprii cuptorul cu role 
și linii de zincare. Am * 
juns, cu 
dominăm 
Început 
plexe...

Stan Cazan, maistru prin
cipal la secția de electrozi, 
a revenit In Buzău <‘ 
zece ani petrecuți la 
eău, unde »e calificase 
mecanic. S-a reîntors 
plaiurile natale aflînd 
pre construcția Uzinei 
sîrmă, bucuros că și 
zăul intră în rlndul orașe
lor cu industrie puternică. 
I-au trecut prin mină zeci 
și zeci de muncitori. Ni
colae Chiriță, Nicolae

alte cuvinte, 
mașinile care 
ne creau

a- 
să 
la 

com-

după 
Ba- 

i ea 
pe 

des- 
de 

Bu-

(Continuare în pag. a Il-a)

GALAȚI (corespondentul
„Scînteii" Stelian Savin). — 
Ieri a fost dat în folosință pasa
jul superior de traversare a 
triajului de cale ferată pe Calea 
Prutului, pasaj care asigură o 
legătură directă și lesnicioasă 
cu zona industrială și cartierele 
de locuințe din valea orașului 
Galați. Realizat de șantierul 64 
al întreprinderii de construcții 
căi ferate Iași, acest pasaj, lung 
de 300 de metri și lat de 20,5 
metri, oferă posibilitatea rezol
vării in condiții optime a trafi
cului rutier deosebit de intens 
din această zonă a orașului, 
fiind dotat cu 4 benzi de circu
lație auto, loc pentru montarea 
a două linii de tramvai și tre
cere pentru pietoni.

Ascensiunea pe Tîmpa a devenit, In 
ultima vreme, o veritabilă desfătare 
turistică: un teleferic modern, cu ca
bină, te suie în cîteva minute pină 
în creasta acestui bastion natural, de 
unde ți se derulează la picioare pa
norama Brașovului și a Țării Bîrsei. 
Construcțiile industriale — „Tracto
rul", „Steagul Roșu", „Rulmentul" — 
și blocurile de locuințe moderne al
ternează, fără ostentație, cu monu
mente seculare, de valoare Istorică, 
în acest amfiteatru de lumini, oa
menii Brașovului se pregătesc să 
treacă pragul noului an. Brașovenii 
întîmpină anul 1971 cu sentimentul 
împlinirii datoriei, cu o producție su
plimentară de circa 500 milioane lei 
peste prevederile anuale de plan, cu 
satisfacția de a fi asigurat agricul
turii un număr sporit de tractoare 
de diferite tipuri, de a fi dat econo
miei naționale mai multe autocami
oane, rulmenți, utilaje Industriale.

La combinatul industriei alimenta
re din localitate are loc, tocmai a- 
cum, o ședință operativă. Se anali
zează modul cum se desfășoară apro
vizionarea în întregul județ. Tova
rășul Wilhelm Lutsch, vicepreședinte 
al consiliului popular județean, inter
vine pentru asigurarea transportului 
corespunzător al mărfurilor din de
pozite spre unitățile de desfacere ; 
se fac demersuri pe lingă direcția 
regională C.F.R., pentru a se obține 
vagoanele necesare transportului u- 
nor mărfuri de la furnizor la ICRA 
Erașov. Se urmărește armonizarea 
cotidiană a repartițiilor de produse 
pe unități alimentare, nu numai in 
rețeaua municipiului, ci și pe tot cu
prinsul județului; accentul se pune 
pe desfacerea de mărfuri preamba- 
late. O observație generală se 
impune : toate magazinele alimen
tare brașovene sînt bine apro
vizionate. Directorul direcției comer
ciale județene, tovarășul Petre Teo- 
dorescu, ține să ne prezinte cîteva 
cifre privind creșterea desfacerii 
mărfurilor către populație, îndeosebi

în sectorul alimentar: la ulei, de pil
dă, vînzările au sporit in ultima de
cadă de trei ori; la făină — de două 
ori; la carne, un produs foarte soli
citat în aceste zile — cu 80 la sută. 
Cantități suficiente de produse pot 
fi consemnate in momentul de față 
și la alte sortimente, cum sint prepa
ratele de carne, de pildă. Specialită
ților tradiționale căutate de sărbă
tori — jambon, mezeluri, crenvurști, 
afumături — li se adaugă cîteva tone 
de păstrăvi, curcani, apoi portocale, 
lămîi, banane și alte fructe. Nu mai 
vorbim de dulciuri, desfăcute cu 
30—40 la sută mai mult ca de obi
cei, de produsele de șocolaterie — 
specialități prin excelență brașovene 
— de vinurile celor mai renumite 
podgorii.

Cadourile sînt un subiect la ordi
nea zilei. La florăria Codlea, cîțiva 
studenți de la Institutul Politehnic, 
invitați la inaugurarea unui cămin de 
tineri căsătoriți, schimbă informații

despre florile preferate ale gazdelor. 
Se pare că importante sînt, de data 
aceasta... garoafele. Mii și mii de ga
roafe părăsesc zilnic Codlea, orașul 
florilor, pentru a împodobi interioa
rele brașovenilor. Și, tot la florării, 
un grup de localnici și-au încărcat 
brațele cu „mini-brazi", peste care 
s-a așternut argintiul rivnit al ză
pezilor cocoțate deocamdată pe 
Tîmpa.

Poposim în ambianța familiară a 
complexului hotelier Carpați. Regă
sim forfota obișnuită a vacanțelor. 
Și în acest an, peste 10 000 de turiști, 
din toate colțurile țării, ca și de pes
te hotare, sînt cu gîndul — și nu 
numai cu gîndul — la Brașov. Nu
mai în cele 18 unități ale T.A.P. Car-

G. CUIBUS, N. MOCANU, 
C. PRIESCU și Al. MURESAN

(Continuare în pag. a II-a)
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Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat ol Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIAm fost mișcat de mesajul pe care ml l-ațl adresat cu ocazia sărbătoririi celei de-a zecea aniversări a independenței Mauriitaniei. Expri- mîndu-vă mulțumirile mele cele mal sincere, sint fericit să vă adresez dumneavoastră și poporului român cele mal calde urări de fericire ți prosperitate.Vă rog să primiți, domnule președinte, asigurarea înaltei mele considerații.
MOKTAR OULD DADDAH

Președintele Republicii Islamice 
Mauritania

Dragf tovarăși,Cu prilejul celei de-a 50-a Francez. Comitetul Central al comuniștilor și al tuturor oamenilor muncii din Republica Socialistă România, adresează întregului dv. partid, clasei muncitoare, oamenilor muncii francezi calde felicitări și un salut frățesc.Moștenitor și continuator al celor mai bune tradiții de luptă revoluționară ale poporului francez, partidul dumneavoastră, în decursul existenței sale semicentenare, si-a consacrat activitatea intereselor fundamentale ale clasei muncitoare, ale națiunii franceze, devenind o forță puternică și activă în viața politică și socială a Franței. Animați de sentimente profunde de caldă simpatie și solidaritate, membrii partidului nostru, poporul român urmăresc cu viu interes activitatea și lupta Partidului Comunist Francez, eforturile și acțiunile sale pentru unirea tuturor forțelor muncitorești, democratice și progresiste, pentru realizarea aspirațiilor de progres social, independență națională, bunăstare și pace ale oamenilor muncii francezi.Cunoaștem activitatea Partidului Comunist Francez desfășurată pe plan extern, ca unul din detașamentele active ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, contribuția sa la lupta împotriva imperialismului, colonialismului și neocolonialismului, pentru dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, pentru instaurarea unor relații de înțelegere și colaborare între popoare.Relevăm cu satisfacție relațiile de prietenie lnternaționalistă statornicite intre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Francez. Aceste relații s-au cimentat în lupta clasei muncitoare, a popoarelor noastre îmootriva exploatării si asupririi capitaliste, în anii grei ai războiului antihitlerist, cînd sute de comuniști și antifasciști români au luptat in rezistentă alături de comuniștii, de patrioții francezi, în colaborarea tovărășească dezvoltată între partidele noastre în ultimii ani.Relațiile intre partidele noastre aduc o însemnată contribuție la dezvoltarea legăturilor cu vechi tradiții de prietenie dintre România si Franța, dintre cele două popoare ale noastre, potrivit interesului reciproc, cauzei păcii, securității și înțelegerii internaționale.Ne exprimăm profunda convingere că prietenia și colaborarea între partidele noastre se vor dezvolta și în viitor pe baza principiilor marxism- lenlnismului și internaționalismului proletar, ale independenței și neamestecului în treburile interne, ale respectului reciproc și egalității în drepturi, în interesul partidelor și popoarelor noastre, al unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiim- perialiste ,La marea dumneavoastră aniversare, vă dorim, dragi tovarăși, noi și mari succese în activitatea ce o desfășurați pentru viitorul luminos al poporului francez, pentru triumful țelurilor nobile ale democrației șl socialismului, independenței naționale și păcii.

aniversări a creării Partidului Comunist Partidului Comunist Român. în numele

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
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faptul!
DIVERS!
Izbînda !

S-a întîmplat, cu cîteva luni ' 
în urmă, la maternitatea din | 
Tg. Mureș. Internată de urgen- I 
țâ, o femeie dintr-o comună a- | 
propiată de oraș a născut o fe
tiță care, după numai cîteva I 
ore, s-a îmbolnăvit grav de I 
icter. A fost solicitat ajutorul ’ 
Centrului de recoltare și con- | 
servare a singelui. Analizele e- I 
fectuate imediat au evidențiat | 
prezența în singele mamei a . 
unor anticorpi, rar întîiniți, cu- I 
noscuți sub denumirea de „anti- I 
minus-c“. din cauza cărora, a- 1 
cum cițiva ani, pierduse un I 
copil. Anticorpii respectivi au I 
fost transmiși și, de data a- I 
ceasta, în singele noului născut. ■ 
Ce se putea face pentru salva- I 
rea lui ? Mica Olguța avea ne- | 
voie de singe. Succesul depin
dea acum de operația depistării I 
combinației sangvine potrivite. I 
După o cercetare rapidă a sute • 
de donatori au fost găsite — în- I 
sfîrșit — și cele 2 000 de grame I 
de singe salvator. Astăzi, Olguța | 
se simte bine și se dezvoltă . 
normal. O dată cu această izbîn- I 
dă, medicii în cauză mai au I 
încă o satisfacție nu mai puțin 1 
importantă : descoperirea sîn- I 
gelui respectiv, deosebit de pre- I 
țios atît pentru cercetare, cit și I 
pentru practica medicală. ,

Un naș
pentru... , 
„nași“! j

O vorbă din popor spune că I 
atunci cind schimbi — fie și I 
din greșeală — numele cuiva, I 
trebuie să-i dai respectivului o * 
oaie. Dacă ar fi să ne luăm I 
după zicală, ar urma ca sala- I 
riații din consiliile populare ale ’ 
unor comune din Argeș să dea I 
celor „botezați" de ei în acte I 
nu o oaie, ci turme întregi. Nu- I 
mai în comuna Căldăraru, nu- ■ 
mărul actelor de stare civilă I 
întocmite greșit se ridică la | 
peste 120. Este adevărat că or
ganele de resort din cadrul con- I 
siliului popular județean au a- I 
plicat distraților sau nepricepu- • 
ților sancțiuni. Pentru cetățenii I 
în cauză — obligați să rezolve I 
prin tribunale neatenția. lorrde I 
o clipă — nu este însă suficient. * 
Ei ar dori să nu fie nici sane- I 
țiuni, dar... nici greșeli în I 
acte. Ce-i de făcut pentru ca și 
„nașii" ocazionali să-și găsras- I 
că... nașul ’

Pasiune care I 
aduce aur

Sever C. Barbu, tehnician la I 
filiala din Timișoara a Institu- • 
tului de cercetări și proiectări | 
pentru echipament hidroenerge- I 
tic și mașini de ridicat, încheie • 
anul 1970 cu realizări remarca- | 
bile in domeniul ...artei fotogra- I 
fice. Acum cîteva zile, poșta i a I 
adus acasă statueta „Fotograful 
de aur* — Marele premiu al sa- I 
Ionului internațional de artă I 
fotografică Essex — 1970 (An- I 
glia). Poza, care a cîntărit atit . 
de greu pe talgerul juriului, se I 
numește „Mama și copilul". O I 
altă fotografie a sa. „Tata, 
fiica și nepoata", a primit me- I 
dalia pentru cea mai bună fo- I 
tografie cu subiect uman, atri- • 
buită salonului de la Montreal | 
(Canada). La 30 de ani, Sever I 
C. Barbu se poate mîndrl și cu | 
alte recorduri în materie : titlul . 
de artist al Federației interna- I 
ționale de artă fotografică, o I 
colecție de peste 100 de premii, * 
medalii și diplome, obținute la I 
saloanele și expozițiile organ!- I 
zate în peste 30 de țări, o pre- | 
zență statornică în ultimii trei . 
ani cu cele mai izbutite creații I 
în „Fotoalmanahul internatio- I 
nai* editat în R.F.G. Iată tot ' 
atîtea motive pentru a-1 „sur- I 
prinde" și noi pe Sever C. Bar- I 
bu. „â la minut". în aceste rin- I 
duri si pentru a-i ura succese * 
in continuare !

Din lac

COMITETUL COMUNAL DE PARTID
In sprijinul activității 

consiliului intercooperatist
Am ajuns în comunele Cervenia și 

Bragadiru în zilele imediat următoare 
constituirii consiliului intercoopera
tist de la Conțești — unul dintre cele 
31 consilii care au luat recent ființă 
in județul Teleorman. Pornind de la 
cerința subliniată în expunerea re
centă a secretarului general al parti
dului de a se acționa operativ, con
cret, pentru aplicarea tuturor măsu
rilor inițiate privind îmbunătățirea 
organizării, planificării și conducerii 
agriculturii, însemnările de față își 
propun să reliefeze unele dintre 
preocupările actuale ale comitetelor 
comunale de partid din Cervenia și 
Bragadiru menite să sprijine primele 
acțiuni ale consiliului intercoopera
tist spre a-i imprima o orientare ju
dicioasă, încă de la debutul activității 
lui. în acest context ne-a interesat 
cum au pornit la muncă comitetele 
comunale respective : au așteptat 
pasive instructaje și instrucțiuni spe
ciale, ori s-au orientat de sine stă
tător, cu inițiativă și spirit de răs
pundere ?

O primă constatare : în mod firesc, 
dezbaterea temeinică a expunerii to
varășului Nicolae Ceaușescu cu masa 
largă a țăranilor cooperatori a coincis 
cu primele măsuri care au prins 
contur in planul de muncă al consi
liului intercooperatist din Conțești. 
Participind la crearea consiliului 
și, nemijlocit, la elaborarea primu
lui plan de muncă al acestuia, se
cretarii celor trei comitete comunale 
de partid — Cervenia, Conțești, Bra
gadiru — s-au socotit cu îndreptă
țire nu numai coautorii prevederilor 
acestui plan, dar și participanți ne
mijlociți — prin organizațiile pe 
care le reprezentau — la întreaga 
activitate menită să determine înde
plinirea prevederilor lui.

Consultăm planul de muncă al 
consiliului intercooperatist. Ținînd 
seama de condițiile economice și 
pedoclimatice din fiecare unitate în 
parte, intre primele obiective pe 
care consiliul le-a înscris pe agenda 
de lucru se numără cele referitoare 
la înființarea unor mari ferme spe
cializate pe culturi și, legat de a- 
ceasta, precizarea sarcinilor ce revin 
specialiștilor pentru ridicarea nive
lului calitativ al asistenței tehnice 
pe care urmează să o acorde. în 
acest scop, au fost preconizate mă
suri pentru aprofundarea speciali
zării cadrelor tehnice pe anumite 
culturi sau specii de animale. Alte 
obiective din planul consiliului sint 
pe deplin realizabile, cu investiții 
mici. Reținem între altele, faptul că 
deși acest plan a fost stabilit pentru 
trimestrul I al anului viitor, datele 
scadente realizării mai multor sar
cini du fost fixate pentru 31 decem
brie 1970. Este vizibilă chiar și prin 
acest detaliu hotărîrea consiliului in- 
tereQoperatist de a folosi din plin 
timpul, de a acționa hotărît, fără nici 
o aminare, în îndeplinirea obiective
lor pe care și le-a propus.

Comitetul comunal de partid din 
Bragadiru, receptiv la cerințele noi, 
la datele unor probleme care s-au 
schimbat, a acționat, la rîndu-i, 
prompt. Discutind despre coordona
rea judicioasă a activităților, despre 
necesitatea perfecționării muncii „din 
mers" cu tovarășii Petre Monea, se
cretarul comitetului comunal de par
tid, Ion Peța, locțiitorul acestuia și 
primarul comunei, ei ne-au arătat 
că la comitetul comunal de partid 
fusese pregătită o schiță a planului 
de muncă a comitetului pentru tri
mestrul I al anului 1971, cuprinzînd 
obiectivele de bază asupra cărora 
comitetul urma să-și îndrepte aten
ția. La numai cîteva zile după con
stituirea consiliului intercooperatist, 
schiței inițiale a planului i s-au 
adus însă importante modificări și 
completări, acesta fiind astfel pus în 
concordanță cu elementele noi sur
venite ca urmare a măsurilor ini
țiate de conducerea de partid.

Pornind de la indicațiile cuprinse 
în expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, în care se subliniază da
toria comitetelor comunale de a in
tensifica controlul de partid asupra 
activității cadrelor de conducere din 
cooperativele agricole de producție, 
pentru a doua jumătate a lunii ia
nuarie a fost stabilită o ședință a 
biroului comitetului comunal de par
tid, în care urmează să fie prezen
tată o informare privind spiritul de 
răspundere cu care cadrele de con
ducere și specialiștii cooperativelor 
agricole din Bragadiru s-au ocupat 
de îndeplinirea măsurilor stabilite de 
consiliul intercooperatist.

Un lucru apare clar : comitetul co
munal de partid, biroul său, răspun- 
zînd noilor exigențe, au acționat cu 
operativitate și suplețe, fără să mai 
aștepte îndrumări exprese sau con
troale ale forurilor județene.

Planul de muncă al comitetului 
comunal de partid oferă și alte ar
gumente care intăresc această afir
mație. între obiectivele importante 
pe care el și-a propus să le urmă
rească în primul trimestru al anului 

viitor găsim unele dintre prevede
rile planului consiliului intercoope
ratist. Astfel, a fost prevăzută spri
jinirea consiliului intercooperatist, ca 
și a consiliilor de conducere ale 
cooperativelor, în delimitarea supra
fețelor heleșteului de pește, precum 
și inceperea lucrărilor de amenajare 
a acestuia ; stabilirea posibilității 
extinderii suprafeței de răchită, ne
cesară înființării in cadrul C.A.P. 
„23 August" a unui atelier de împle
tituri. Și astfel continuă șirul unor 
prevederi privind studierea și apli
carea soluțiilor menite să ducă la 
lărgirea activităților anexe, la folo
sirea condițiilor locale favorabile 
pentru amenajarea unei fabrici de 
cărămidă, a unor sectoare de creștere 
a gîștelor și rațelor etc.

Așadar, toate prevederile la care 
ne referim sint concepute nu numai 
să îmbogățească un plan de muncă, 
ci să fie riguros urmărite în vederea 
finalizării. Reiese aceasta și din alte 
precizări ale planului de muncă al 
comitetului comunal de partid care 
atestă cit de larg va fi frontul pe 
care va acționa.

Firește, oricît de bună este o a- 
numită formă organizatorică, esen
țialul constă în modul cum este fo
losit efectiv acest cadru, în conținu
tul activității și eficacitatea ei. în ’ 
acest sens, pentru aplicarea cu rezul-

Insemnări din comunele 
Bragadiru și Cervenia- 

județul Teleorman

tate bune a măsurilor preconizate are 
o covîrșitoare însemnătate încetățe- 
nirea unui înalt spirit de răspundere, 
a intransigenței față de neajunsuri, 
lucru care ne-a apărut limpede asis- 
tind la' prima plenară de lucru a 
comitetului comunal de partid Cer
venia, după conferința de alegeri. Al 
doilea punct al ordinii de zi — mă
suri organizatorice — s-a transfor
mat, prin caracterul lui educativ, in
tr-un adevărat colocviu privind spi
ritul de responsabilitate al membrilor 
comitetului față de îndeplinirea sar
cinilor încredințate. Pentru activita
tea nesatisfăcătoare din ultimul timp, 
pentru tendințele de a prezenta o 
imagine .înfrumusețată" a realități
lor și, in același timp, de a camufla 
neajunsurile din munca organizații
lor de partid, a fost in mod indrepr 
tățit criticat tovarășul Radu Negru, 
secretarul comitetului de partid din 
C.A.P. „V. I. Lenin".

— Rezultatele economice bune din 
1970 ale cooperativei, poate cele mai 
bune din existența ei, ne spunea 
tovarășul Teodor Roman, secretar al 
Comitetului județean de partid Te
leorman, care răspunde din partea 
biroului de această zonă a județului, 
i-au determinat pe unii să se in
cinte în așa măsură incit să se arate 
.înțelegători" față de neajunsurile 

din activitatea organizațiilor de bază 
și a comitetului de partid din coo
perativa agricolă. Nu e deajuns să 
intocmim planuri cu obiective con
crete, mobilizatoare ; pentru a asi
gura îndeplinirea lor trebuie să în
cetățenim pretutindeni spiritul de 
răspundere și de combativitate față 
de lipsurile care apar, exigența re
ciprocă, să instaurăm un control per
manent al îndeplinirii sarcinilor.

Se cuvine relevat faptul că dez
baterile în cadrul plenarei comitetu
lui comunal au depășit cadrul temei 
puse in discuție, determinînd con
cluzii practice privind întărirea con
ducerii colective, a răspunderii și 
disciplinei față de îndeplinirea sar
cinilor atribuite. întrucit îndeplinirea 
sarcinilor care decurg din expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu este 
chezășuită In măsură hotărîtoare de 
creșterea rolului conducător al orga
nizațiilor de partid in fiecare comu
nă, sat, cooperativă, fermă, s-a insis
tat asupra necesității ca toți membrii 
comitetelor comunale de partid, ai 
comitetelor de partid din cooperative, 
toți tovarășii din activul de partid 
să-și facă simțită prezența prin în
drumare și ajutor concret, înainte de 
toate, în organizațiile de partid din 
care fac parte.

în contextul celor arătate a fost 
pe deplin justificată critica făcută 
in plenară biroului comitetului co
munal de partid, care a dovedit defi
ciențe in coordonarea muncii. Astfel, 
de activitatea cooperativei agricole 
„V. I. Lenin", unde muncesc nemijlo
cit patru membri ai biroului comite
tului comunal de partid, a fost trimis 

să răspundă... al cincilea, respectiv 
tov. Alexandru Mihăilă, care nu făcea 
parte din organizația de partid a co
operativei. Pentru evitarea manifes
tărilor de paralelism și suprapunere 
între acțiunile inițiate de comitetele 
de partid din C.A.P., comisiile eco
nomice și consiliul intorcooperatist, 
la propunerea secretarului comitetului 
comunal de partid, tovarășul loan Te- 
legaru, s-a trecut, pe loc, la redistri
buirea judicioasă a sarcinilor, la pre
cizarea răspunderilor membrilor co
mitetului comunal de partid.

într-adevăr, sporirea exigenței față 
de modul cum se îndeplinesc sarcini
le, exercitarea unui control riguros, 
de zi cu zi, pentru Întronarea răs
punderii și disciplinei sint mai mult 
ca oricînd condiții de căpetenie în 
vederea înfăptuirii în fiecare coope
rativă agricolă a programului de mă
suri stabilit de partid in vederea u- 
nei rapide dezvoltări a agriculturii. 
De acest lucru s-a convins încă o 
dată recent și secretarul comitetului 
comunal de partid Bragadiru, căruia 
activiști ai comitetului județean de 
partid au trebuit să-i arate tone de 
ceapă recoltată și rămasă pe cîmp ca 
și grave deficiențe gospodărești și 
dezordine la grajdurile din punctul 
numit Gura Hodăii. La toate acestea, 
președintele cooperativei, Voicu La- 
zăr, s-a mulțumit să recunoască 
senin că „mai există și unele lip
suri...".

în investigațiile pe care le-am fă
cut ne-a surprins plăcut atît modul 
cum tov. ing. Vasile Huștea, preșe
dintele consiliului intercooperatist, 
ne-a vorbit argumentat de ansamblul 
de măsuri inițiate de consiliu, cit și 
faptul că pe membrii acestuia i-am 
intîlnit în „exercițiul funcțiunii" ac- 
ționînd pentru îndeplinirea măsurilor 
preconizate. Atit președintele consi
liului, cit și Teodor Negrilă, directo
rul întreprinderii de mecanizare, Tu
dor Radu, președintele C.A.P. „23 
August" din Bragadiru. Radu Zorilă, 
președintele C.A.P. „Dezrobirea" din 
Cervenia, ne-au vorbit nu numai 
despre planurile de activitate, dar și 
despre modul în care au trecut efec
tiv la îndeplinirea sarcinilor ce Ie 
revin în cadrul consiliului intercoope
ratist.

Consemnînd debutul promițător in 
muncă al consiliului intercooperatist 
de la Conțești, credem că ceea ce se 
cere actim este ca sarcinile cuprinse 
în planurile de măsuri să fie larg 
popularizate spre a fi bine cunoscute 
de către toți cei ce sint chemați să le 
dea viață.

în convorbirea pe care am avut-o 
cu tovarășul Tudor Jean, secretar cu 
probleme organizatorice al Comitetu
lui județean de partid Teleorman, am 
fost informați că de cu-rînd, in ca
drul unei instruiri cu activul de par
tid din județ, au fost dezbătute pe 
larg sarcinile care stau în fața co
mitetelor comunale de partid, a co
muniștilor din unitățile agricole. în 
lumina recentei expuneri a secreta
rului general al partidului. O atenție 
deosebită va fi acordată definitivării 
tuturor măsurilor privind modul de 
activitate a noilor unități de meca
nizare și a consiliilor intercoopera- 
tiste, a fermelor și a celorlalte for
mații de muncă din cooperative. De 
asemenea, comitetul județean va o- 
nienta comitetele comunale de partid 
să ajute îndeaproape la stabilirea 
planurilor de producție în C.A.P., de- 
falcarea și dezbaterea temeinică a a- 
cestora Ia nivelul formațiilor de 
muncă. în același timp, vor fi pre
gătite cu spirit de răspundere apro
piatele adunări generale din coope
rativele agricole, pentru ca în consi
liile acestorja să fie aleși cel mai buni 
gospodari ai satului.

Constantin MORARU 
Alexandru BRAD

O nouă adresă utilă;

Magazinul „METALUX"-BucureștiProdusele realizate de întreprinderea de industrie locală „Metalurgica* din București și-au cîști- gat unanime aprecieri din partea cumpărătorilor, atît pentru calitățile lor teh- nico-funcționale, cît și pentru sortimentele variate în care sînt realizate.Ca urmare a solicitărilor tot mai nu

meroase și pentru a veni în sprijinul beneficiarilor, întreprinderea bucu- reșteană și-a deschis un magazin propriu de desfacere a produselor sale, sugestiv numit „Meta- lux" (strada Smîr- dan, numărul 41, București).Noul magazin „Me- talux" este aprovi

Bucureștiu! în preajma Anului Nou

La Brașov și Cluj, 
în prag de An Nou
(Urinare din pag. I)
păți iși vor petrece noaptea de re
velion ’Circa 5 000 persoane, dintre 
cai e 1 500 oaspeți din alte țări. Re
velionul din acest an coincide cu 
inaugurarea unor noi obiective tu
ristice ; hotelul „Teleferic" din Poiana 
Brașov — cea mai modernă unitate 
de acest gen din stațiune — înzestrat 
cu un spațios restaurant, braserie, 
două baruri de zi, bar de noapte, sa
lă de spectacole, sală de jocuri, in
stalații de băi Sauna etc. ; la acestea 
se adaugă motelul de pe Valea Timi
șului, hanul recent construit în um
bra cetății medievale de la Bran.

Musafirii restaurantelor brașovene 
vor ti răsfățați de orchestre de mu
zică ușoară cunoscute (nu degeaba 
Brașovul este orașul festivalurilor de 
acest gen). în multe localuri, actori 
renumiți vor susține programe artis
tice, din care nu vor lipsi momentele 
vesele. Meniurile întocmite cu acest/ 
prilej nu mai au nevoie de prezen
tare: nu vor lipsi sortimentele de 
pește, (mai ales păstrăvii), curca
nii, mieii, sarmalele (a căror cotă 
„publică" se va ridica în noaptea de 
Anul Nou la 10 000 de bucăți), tor
turi, băuturi.

încheiem acest succint tur de ori
zont la Poiana Brașov, cartierul tu
ristic al orașului de la poalele Tim- 
pei. Aici, pe pistele de schi, lumi
nate „ă giorno", sportivii semnează 
acte de virtuozitate, de tinerețe. îi 
reîntîlnim la cabane, la hotelul Spor
turilor, ca și la noul hotel „Teleferic". 
Sint turiști din țară și din alte col
țuri ale Europei. O atmosferă de săr
bătoare învăluie Poiana. Aici, iarna 
s-a instalat ca la ea acasă. Mantia 
albă a zăpezilor din Carpați, pîrtiile 
de schi, cabanele, lacul, totul înca
drat în focarul reflectoarelor, produ
ce o impresie ireală, de basm...

Cluj. Pe străzile și bulevardele ora
șului de pe Someș imaginile obișnu
ite, cotidiene, sint dublate. în aceste 
zile, de altele specifice sfirșitului de 
an. Vitrinele magazinelor — împodo
bite cu șiraguri de globuri, crengi de 
brad, felicitări si urări — răspîndesc 
optimism și veselie în tot orașul. Ex

zionat cu un bogat sortiment de aparate de încălzit și gătit, lustre și veioze realizate cu gust și fantezie. Tot de aici se pot procura articole de menaj și uz gospodăresc. De asemenea, o bună parte din rafturile magazinului sînt ocupate cu o- biecte de podoabă și articole de librărie. 

ploziile multicolore ale firmelor, bra
zii și steluțele colorate — iluminate 
cu contribuția a peste 10 000 de becuri
— prefigurează sosirea unui An Nou. 
Animația din magazine și de pe străzi 
te introduce și ea rapid în atmosfera 
pregătirilor intense ce se fac pentru 
sărbătorile de iarnă.

Am încercat să surprindem. în toată 
complexitatea ei, pregătirea Revelio
nului în acest mare oraș al țării. O 
primă imagine ne-a fost oferită de 
tovarășul Aurel Ilia, directorul direc
ției comerciale a județului.

— Sub toate aspectele, atît cantita
tiv cît și calitativ, aprovizionarea 
populației orașului Cluj este foarte 
bună. în ultima decadă a lunii decem
brie s-au pus în vînzare. la anumite 
produse — carne, făină, zahăr, ulei 
etc — cantități echivalente cu consu
mul într-o lună obișnuită.

Spre a ne convinge de cele afir
mate, tovarășul director apelează la 
ajutorul — nelipsit în asemenea oca
zii — al cifrelor. începind din 20 de
cembrie s-au pus în vînzare 130 tone 
carne, 445 tone făină albă. 150 tone 
zahăr, 75 tone ulei. 1 170 tone cartofi. 
30 tone unt ș. a. Sint cantități care 
sugerează oricui posibilitățile mari 
pe care le are comerțul local de a 
satisface orice cerere.

Cum se manifestă în magazine 
„pulsul" acestei aprovizionări ? Cons
tatăm că în toate unitățile „Alimen
tara" există o abundență de produse. 
Este nu numai aprecierea noastră, 
înregistrată în momentul vizitării a- 
cestor magazine, ci și a miilor de 
cumpărători care se perindă zilnic 
prin unitățile comerciale.

— Presa ne-a informat permanent
— ne spune maistrul Alexandru Ti- 
mariu de la uzina „Metalul roșu" — 
asupra măsurilor stabiliie de condu
cerea de partid și de stat pentru 
perfecționarea aprovizionării. Mărtu
risesc sincer că așteptările mele au 
Tost cu mult întrecute. Obișnuiesc să 
fac aprovizionarea pentru familie și 
vă spun că, practic, se găsesc în ma
gazine de toate — de Ia carne pînă 
la portocale.

— Oricine — remarcă și gospodina 
Margareta Szekeres — poate procura 
tot ce dorește și in cantități îndestu
lătoare. Piețele și magazinele sini 
bine aprovizionate.

Ne-am oprit în cursul zilelor de 
sîmbătă și duminică în mai toate ma
gazinele de pe principalele artere co
merciale ale orașului. Magazinul cu 
autoservire „Mercur" din cartierul 
Gheorghieni, de pildă, etala în raf
turi și gondole tot felul de produse 
alimentare : carne, untură, ulei, za
hăr. făină, brînzeturi și mezeluri, unt. 

OAMENI, UZINE 
SI FAPTE DE LAUDĂ

margarina, crenvurști, cîrnați, pește 
etc. într-un alt magazin, „Sora", re- 
întilnim aceeași abundență. Aici se 
află etalate și puse în vînzare pro
duse în valoare de peste 100 milioane 
lei. Pentru a vă face o imagine asu
pra ritmului desfacerilor în această 
perioadă, vă informăm că numai acest 
mare magazin a. vîndut în ultimele 
4—5 zile produse în valoare de peste 
1,5 milioane lei. Am notat cîteva cifre 
privind desfacerea într-una din zilele 
trecute : 500 kg unt. 500 kg brînze
turi, 4 tone carne și preparate de 
carne, 5 000 sticle de apă minerală și 
vin ! Cumpărătorii apreciază aici și 
strădania depusă pentru o servire 
rapidă și civilizată.

Am constatat, de fapt, ca o notă ge
nerală. că responsabilii comerțului 
clujean au întreprins măsuri menite 
să asigure o mai bună servire a ce
tățenilor pentru a face față afluen
ței de cumpărători din aceste zile. 
Astfel, desfacerea legumelor și fruc
telor se asigură și prin comenzi la 
domiciliu (prin 12 centre), s-a mărit 
numărul unităților alimentare care 
primesc comenzi pentru acasă, s-au 
creat centre speciale (13) de desfa
cere a vinului. 10 cofetării primesc 
zilnic comenzi pentru Revelion... A- 
limentația publică a intrat și ea In 
acțiune. Cele două I.A.P. — „Vita- 
dulci" și „Someșul" — au organizat 
pînă acum 6 expoziții de preparate 
culinare și de cofetărie care au pus 
în vînzare produse specifice sărbăto
rilor de iarnă.

Nimic n-a fost uitat. Aflăm că 30 
de restaurante, cantine și cabane din 
apropierea Clujului vor invita la tra
diționalele revelioane peste 6 000 de 
români, maghiari și germani — în
frățiți și la petrecere ca și-n muncă, 
în apropierea pieței Mihai Viteazul 
s-a deschis „Orășelul copiilor". Un 
brad masiv, de 20 m. este împodobit 
după datini. Orașul este împrejmuit 
cu un „gard" de brazi mai mici, astfel 
îneît întreaga „așezare" pare a fi si
tuată chiar în... munte. Prin ferestrele 
restaurantelor „Napoca", „Melody", 
„Someșul" și ale multor case se văd 
pomi de iarnă, cu lumini aprinse. Se 
simte peste tot că vine Anul Nou. 
Ieri am asistat și la repetiția „colin
dătorilor" : potrivit datinei. în ziua 
de 31 decembrie, la orele 14,00, va fi 
organizat pe străzile Clujului tradi
ționalul plugușor. Alaiul — alcătuit 
dintr-un car alegoric tras de patru 
boi și însoțit de urători, semănători, 
dansatori etc. —, după ce va străbate 
principalele străzi, va fi primit de 
primarul orașului.

...Vine Revelionul ! Bătrina „Na
poca" a îmbrăcat haina veseliei și 
optimismului.

în puț
După o tragere !a Loto-Pro- I 

nosport, la agenția nr. 27—5 din | 
Piatra Neamț, s-a prezentat nu . 
de mult posesorul unui bilet I 
ciștigător. A fost asigurat că I 
în curind va primi suma de 
7 014 lei. Banii însă nu mai so- | 
seau. Cind a revenit să vadă ce I 
s-a întîmplat, gestionara Elena I 
Ciucureanu a descoperit, că vi- ■ 
novată de tntîrziere este... ea I 
însăși, deoarece n-a înaintat ac- | 
tele cuvenite administrației cen
trale Loto-Pronosport. în aceas- | 
tă situație, s-a hotărît să achite I 
ciștigul din propriul buzunar. * 
Pentru a-si procura banii ne- 1 
cesari, a recurs insă și la fon- I 
durile realizate în unitate, de | 
unde „s-a împrumutat* cu 4 000 . 
de lei. „A reparat" deci greșeala I 
cu... o infracțiune ce-i atrage I 
după sine consecințe mult mai • 
grave ! Nu era oare mai bine I 
dacă-șl recunoștea de la început I 
vinovăția, senmalînd situația or- | 
ganeior în drept pentru a o . 
ajuta să iasă în mod onorabtl I 
din impas 7

Rubricâ redactatâ de : I
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților | 
„Scînteii" 1

cinema
• Cealkovski (ambele serii) : PA
TRIA — 11 ; 16 ; 20.
• B.D. intră în acțiune : LUCEAFĂ
RUL — 9; 12.30; 16; 19,15, FAVORIT 
— 10 ; 12.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• în ghearele invizibile ale doctoru
lui Mabuse : EXCELSIOR — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
31, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 :
18.15 ; 20,30, GLORIA — 9 ; 11,15 ,
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
• Pomul de Crăciun ; CAPITOL —
3.30 ; 11 ; 13,30 16 ; 18.30 ; 21, MELO
DIA — 9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30.
• Șarada : BUCUREȘTI — 8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 : 18,30 ; 21.
? Vagabondul (ambele serii) : VIC-

ORIA — 8,45 ; 12,15 ; 16 ; 19,30. GRI- 
VIȚA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30, GIU-
LEȘTI — 15,30 ; 19, AURORA — 9 ;
12.30 : 16 ; 19,15, FLAMURA — 8,30 ;
12 ; 15,30 : 19.
• Poveștile piticului Bimbo s CEN
TRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21. 
> Z : TOMIS — 9,30; 12,15; 15; 17,45; 
20,30.
• Fablio magicianul : LUMINA — 
8,45 10,45 ; 12,45 ; 14,30 ; 16,30.
• Ultima vacanță : LUMINA — 
18,30 ; 20,30.
• Progiam pentru copii : DOINA — 
9—16 în continuare.
• întîlnirea : DOINA — 18; 20,30.

f» Ultimul mohican t ÎNFRĂȚIREA
NTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20. 

MUNCA — 16 ; 18 ; 20 , VITAN —
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Ai grijă de Suzi i BUZEȘTI — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dansatoarea din Texas — 9 ;
DARCLEE — 10,30 ; 12,30 ; 14.30 ;
16,30; Aleluia — 18,45; Fiica apelor ; 
Fetița cu chibrituri — 21 : CINEMA
TECA (sala Union).
• Totul pentru rîs : TIMPURI NOI 
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18.
• Program de documentare (în pre
mieră) : TIMPURI NOI 20.
e Căpitanul Florian : DACIA —
8,45—19,45 în continuare.
• Omul din Sierra : BUCEGI — 
15,30; 18; 20.30, FLOREASCA — 15,30. 
18; 20,30, MIORIȚA — 10; 12.30; 15: 
17,30; 20.
• Sentința î UNIREA — 16; 18; 10
• Răzbunarea Sfîntulul : LIRA — 
15,30; 18; 20,15.
0 Departe de lumea dezlănțuită j 
DRUMUL SĂRII — 15,30; 19.
• King Kong evadează : FEREN
TARI — 15.30; 17,45; 20. PACEA - 
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL - 15,30; 
18; 20,15.•
• Amintiri bucureștene : COTRO- 
CENI — 15,30; 17,45; 20.
• 100 de carabine : CRÎNGAȘI — 16; 
18; 20.
• în arșița nopții : VIITORUL — 
15,30; 18.
• Adio, prieteni î VIITORUL — 20,15. 
• Călugărița din Monza : MOȘILOR 
— 15,30; 18; 20,15.
• Sechestru de persoană : POPULAR 
— 15,30; 18; 20,15.
• Paria : COSMOS — 15,30; 18; 20,15. 
• Coliba unchiului Tom : FLACARA 
— 14,45—17,30; 20,15.
• Femeia să se teamă de bărbat : 
ARTA — 15,30; 18; 20,15.

teatre
• Teatrul satiric-muzical ,,C. Tănase" 
(sala Savoy) : Micul infern — 19,30 ;
• Circul ,,Globus" : Arena tinereții 
- 10 și 19,30.

(Urmare din pag. I)

• Filarmonica de Stat „George E- 
nescu" (Ateneul Român) : Ciclul „Ti
neri interpreți pe scenele Filarmo
nicii*. Concert de muzică de cameră 
- 20.
• Opera Română : Aida — 19.
• Teatrul de Operetă : Singe vienei
- 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale’ 
(sala Comedia) : Heidelbergul de al
tădată — 20 ; (sala Studio) : Cui l-e 
frică de Virginia Woolf ? — 20.
• Teatrul „Luda Sturdza Bulandra* 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) . 
Nepotul lut Rameau — 20 ; (sala din 
strada Alex. Sahia) : Puricele în u- 
reche — 20.
• Teatrul de Comedie : Cher Antoine
- 20.
• Teatrul Mic : Dansul sergentului 
Musgrave — 20.
• Teatrul ,,C.I. Nottara" (sala Maghe-
ru) : Bărbați fără neveste — 19,30
(sala Studio) : O lună la țară —• 20.
• Teatrul „Giulești" ; Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Cîntecul 
popular evreiesc (seară literar-muzl- 
cală) — 18.
O Teatrul de revistă șl comedie „Ion 
Vasileseu" : Fetele Didinei — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Roata mo
rii — 9,30 ; Loredana — 16.
> Teatrul „Țăndărică" (sala din Calee 
Victoriei) : Guliver în țara păpușilor 
— 10 : (sala din str. Academiei) 
Căluțul cocoșat — 10.

tv
18.00 Deschiderea emisiunii. Ate

neu — emisiune de actuali
tate muzicală.

18,30 Vacanța... continuă I
19,00 Concert festiv cu prilejul 

împlinirii a 150 de ani de la 
înființarea primelor fanfare 
din România. Transmisiune 
directă de la Sala Palatului. 
In pauză : Telejurnalul de 
seară.

20,50 Premieră de teatru TV. „Fe
bre" de Horla Lovinescu. A-

22.05

22,35
22,45

23,00

daptare șl regie : Letlțla 
Popa. în distribuție : Irina 
Petrescu, Doina Tuțescu, Vir
gil Ogășanu, Forry Etterle, 
Toma Dimitrlu, Vasile Nlțu- 
lescu, Mihai Mereuțâ, Victo
ria Mierlescu, 
stantinescu, 
Alexandru 
Bartok, Ion 
Mihălță, Hie Iliescu.
Prim plan : Eroul Muncii So
cialiste Ștefan Trlpsa. Emi
siune de Rodica Rarău.

Mircea Con- 
Jeana Gorea, 
Lungu, Elena 
Bog, Gheorghe

Telejurnalul de noapte.
Canzonfssima. Spectacol de 
varietăți.
închiderea emisiunii.

Crăciun. Viorel Baston 
și multi alții au ajuns 
printre cei mai buni 
muncitori.

— Ba ultimul. Vio
rel Baston, s-a califi
cat în mai multe pro
fesii și a ajuns șef de 
instalație. Ca miine 
voi merge la el să mă 
consult in cine știe ce 
problemă tehnică — 
îmi spune zîmbind 
maistrul.

Privire albastră, in
tensă. gesturi reținute, 
fraze scurte. precise. 
Iosif Dan, electrician 
in secția trăgătorie de 
oțel, nu este ceea ce 
îndeobște numim un 
..expansiv". Venind 
insă vorba de munca 
lui, de ultimii patru 
ani care au însemnat 
atîta, se „încălzește" 
subit. Lui. alături de 
alții, i-a revenit sar
cina să-i perfecțione
ze pe proaspeții elec
tricieni. 17 ani de me
serie la uzina din Cim- 
oia Turzii 11 recoman
dau cu prisosință. Grea 
sarcină. Multi nu știau 
să descifreze o schemă 
electrică, nu cunoșteau 
simbolurile. Neglijen
țele se plăteau scump. 
Scurt-circuitele nu 
mai conteneau, săreau

flamele albastre de 
parcă erau focuri de 
artificii. Dădea buzna 
cite unul, mai tinerel :

— Meștere, vino re
pede că nu’ș ce arde !

Și meșterul, înghițin- 
du-și supărarea, ve
nea.

Epoca improvizații
lor este acum de mult 
depășită. Se lucrează 
după criterii riguroase 
și calitatea acestei 
munci nu s-a lăsat aș
teptată. Familia Dan a 
devenit buzoiană prin 
adopțiune. Iar băiatul 
cel mare urmează 
politehnica. la Iași. 
„Sper că. devenind in
giner. se va întoarce 
acasă și va lucra la noi 
in uzină", îmi spune 
tatăl.

La Comitetul muni
cipal de partid Buzău, 
secretarul cu probleme 
economice, tov. ing. 
Teodor Bunea, mi-a 
vorbit pe larg despre 
perspectivele de dez
voltare ale platformei 
industriale. Investiții 
masive vor permite, in 
cursul viitorului cin
cinal. dublarea pro
ducției Uzinei de sîrmă 
si produse din sîrmă 
(200 000 tone anual), 
precum și punerea suc
cesivă în funcțiune a 
unor noi secții la fa

brica de geamuri care, 
în final, va deveni cea 
mai mare întreprin
dere de acest gen din 
tară. O uzină pentru 
utilaje de construcții 
și un complex pentru 
valorificarea legume
lor și fructelor vor 
îmbogăți curind profi
lul platformei indus
triale, a cărei pondere, 
in cadrul economiei 
județului Buzău, crește 
vertiginos. determi
nînd profunde prefa
ceri economice și so
ciale, o marcată pre
zență a noii civilizații.

...Am părăsit cîm- 
pia sub un cer ame
nințător. Nori grei, 
coborîți pînă aproape 
de pămînt și purtînd 
în ei răsuflarea rece, 
aspră a munților din 
apropiere, vestesc imi
nente ploi și lapovițe. 
Dar cîmpia nu mai 
are nimic dezolant. Si
luete puternice de fa
brici domină peisajul 
— turnuri, hale de fa
bricație, șine de cale 
ferată, cuptoare incan
descente — un univers 
in care un grup de oa
meni din „categoria 
învingătorilor" au zi
dit. alături de alte mii 
și mii de constructori, 
rodul a patru ani de 
muncă pasionată.
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încheind cu succes
PLJWUL PE ACEST AN

NE ANGAJĂM

LA NOI ÎNFĂPTUIRI
(Urmare din pag. I)

hunedoreană va înscrie in bilanțul rodnic 
al acestui ultim an al cincinalului realizări 
suplimentare față de prevederi, evaluate la 
150 milioane lei în ce privește producției 
globală, 200 milioane lei la producția 
marfă și un spor de 3 300 lei pe salariat la 
productivitatea muncii. Au fost de aseme
nea îndeplinite și depășite sarcinile de ex
port. Planul anual de investiții pe județ a 
fost îndeplinit și depășit, toate obiectivele 
productive fiind puse în funcțiune înainte 
de termen.

Intr-o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, de 
către Comitetul județean Hunedoara al 
P.C.R., se spune printre altele : Acționînd 
în lumina sarcinilor și orientărilor date de 
conducerea superioară de partid și de stat, 
de dumneavoastră personal, mult stimate

tovarășe Nicolae Ceaușescu, ne preocupăm 
stăruitor și cu intensitate ca în noul an eco
nomic să asigiîrăm în industria județului 
dezvoltarea bazei de materii prime, crește
rea productivității munciți pe seama folo
sirii mai depline a capacităților producti
ve, modernizarea structurii producției și 
îmbunătățirea calității metalului, reduce
rea consumurilor specifice de materii pri
me și materiale, ridicarea rentabilității, 
creșterea eficienței întregii activități.

Asigurăm partidul și guvernul, pe dum
neavoastră, mult iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, se spune în încheierea telegra
mei, că asemeni întregului nostru popor, 
oamenii muncii hunedoreni, în frunte cu 
comuniștii, vor munci cu întreaga lor pri
cepere, cu abnegație și pasiune pentru a 
înfăptui exemplar mărețele sarcini ce ne 
revin din programul noului cincinal, pentru 
înălțarea pe noi culmi de prosperitate și 
progres a României socialiste.

VÎLCEA
Oamenii muncii din unitățile industria

le ale județului Vîlcea, sub conducerea și 
îndrumarea organelor și organizațiilor de 
partid, au îndeplinit la 27 decembrie pre
vederile actualului plan cincinal la pro
ducția globală. Pină la sfirșitul anului, 
industria județului va realiza un spor de 
producție în valoare de 33 milioane lei, 
furnizind astfel economiei naționale, peste 
plan, 5 870 tone sodă calcinată, 4 120 tone 
sodă caustică, 17 320 mp pal, 458 400 mp 
furnire, 9 000 mc prefabricate din beton și 
altele.

Succesele înregistrate constituie o bază 
temeinică pentru continuarea, la un nivel 
superior, a activității de producție în a- 
nul 1971, primul an al cincinalului viitor.

în telegrama adresată cu acest prilej 
Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU de către Comitetul județean 
Vîlcea al P.C.R. se spune : Asigurăm con
ducerea partidului, pe dumneavoastră per
sonal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că toți oamenii muncii de pe aceste me
leaguri vor depune eforturi susținute 
pentru înfăptuirea mărețului program de 
dezvoltare a economiei naționale, a sarci
nilor înscrise în hotărîrile recentei plena
re a C.C. al P.C.R., contribuind în acest 
fel la ridicarea patriei noastre dragi pe 
culmile tot mai înalte ale civilizației și 
progresului social.

HARGHITA
Muncitorii, tehnicienii, Inginerii, oa

menii muncii români și maghiari din în
treprinderile industriale ale județului 
Harghita au îndeplinit în primele ore ale 
zilei de 28 decembrie planul pe anul 1970 
la principalii indicatori. Pină la sfirșitul 
anului, industria județului va realiza o 
producție globală suplimentară în valoare 
de peste 30 milioane lei, concretizată în 
circa 800 tone de fontă, 7 000 mc cherestea 
din rășinoase și fag, peste 24 000 mp plăci 
din particule aglomerate, confecții textile 
în valoare de circa 6 milioane lei și alte 
produse. De asemenea, pînă la data de 
25 decembrie au fost livrate la export, 
peste prevederile planului, produse în va
loare de 2,5 milioane lei-valută.

Succesele raportate, se spune în tele
grama adresată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului

NICOLAE CEAUȘESCU de către Comi
tetul județean Harghita al P.C.R., sînt 
rodul muncii pline de dăruire desfășurată 
de toți oamenii muncii din întreprinderile 
industriale pentru înfăptuirea politicii 
înțelepte de edificare a orînduirii socia
liste, expresia atașamentului nețărmurit 
cu care ei răspund grijii permanente pe 
care conducerea de partid și de stat o 
poartă dezvoltării economice și social- 
culturale a acestor meleaguri.

Călăuziți de înalte sentimente de dra
goste fierbinte față de patria noastră so
cialistă, asigurăm Comitetul Central, pe 
dumneavoastră personal, iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că și în viitorul plan 
cincinal vom munci cu aceeași abnegație 
și dăruire pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor ce ne revin.

TIMIȘ■
Ca urmare a eforturilor depuse în fie

care întreprindere, a utilizării raționale a 
capacităților de producție și a forței de 
muncă, a perfecționării organizării produc
ției, oamenii muncii din județul Timiș 
— români, germani, maghiari, sîrbi și de 
alte naționalități — au îndeplinit planul a- 
nual al producției industriale la 28 decem
brie. Muncind cu aceeași rîvnă, pină la fi
nele anului ei vor realiza o producție 
suplimentară in valoare de peste 100 mi
lioane lei, concretizată în depășirea pro
ducției planificate cu 1 200 tone tablă sub
țire, 87 de mașini de ridicat și transpor
tat, 6,3 milioane cărămizi și blocuri cera
mice, peste 150 mii mp țesături, 45 000 pe
rechi încălțăminte și alte produse.

In telegrama adresată cu acest prilej

Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, de către Comitetul județean 
Timiș al P.C.R., se spune :

Conștienți de necesitatea înfăptuirii 
exemplare a sarcinilor ce rezultă din hotă- 
rîrile Congresului al X-lea, a indicațiilor 
date de durrfneavoastră, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu. la ședința Comitetu
lui Executiv al C.C. al P C.R. și a guver
nului din 25 noiembrie 1970 și la recenta 
plenară a C.C. al P.C.R., Comitetul jude
țean de partid Timiș va mobiliza în conti
nuare toate forțele de care dispune in
dustria timișană, pentru crearea condiții
lor de realizare și depășire a sarcinilor 
sporite ce ne revin prin planul de stat pe 
anul 1971.
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(Urmare din pag. I)

INDUSTRIA ROMÂNEASCĂ
ar putea asimila 
mai repede fabricația

integrală a „Daciei 1300
Incepînd din a doua jumătate a 

anului trecut, pe șoselele țării noas
tre rulează noul autoturism românesc 
„Dacia-1300“. Realizat după o licență 
„Renault**, acest autoturism va fi in
tegral asimilat in fabricație pînă în 
1972, ceea ce înseamnă că, de la acea 
dată, toate piesele și subansamblele 
vor fi fabricate in țară. Acest obiec
tiv se înscrie organic în sarcina subli
niată de tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în expunerea la recenta ședință a Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și guvernului, privind reexaminarea 
și stabilirea la striciul necesar a pre
vederilor la importurile de materiale, 
utilaje de completare și piese de 
schimb, domeniu în care există po
sibilități de reducere mult mai mari 
decît s-au luat în considerare la 
elaborarea planului cincinal viitor.

La ora actuală, din cele circa 5 500 
repere, cite compun o limuzină „Da- 
cia-1300“, un număr de 300 se fa
brică în țară. Bateria electrică, pneu
rile, alternatorul, cricul, geamurile 
plane și curbe, claxonul, tapițeria, 
diverse piese din cauciuc și mase 
plastice sînt produse de întreprinderi 
românești. Reperele omologate și fa
bricate în țară reprezintă 20 la sută 
din valoarea unui autoturism. Totuși, 
prin programul de asimilare a repere
lor și subansamblelor pentru acest 
autoturism, se stabilise ca în anul 
curent să se ajungă la un g-rad de 
integrare în fabricație de 32 la sută 
din valoarea mașinii. Simpla paralelă 
între aceste cifre atestă că sarcina 
de asimilare a „Daciei-1300** nu se 
înfăptuiește în ritmul prevăzut, ceea 
ce, se înțelege, încarcă 
volumul importurilor.

Cum se explică acest 
grarea fabricației în 
turismului românesc 
rezolvarea a două mari proble
me. Prima constă în realizarea la 
timp a unor ample lucrări de inves
tiții la Uzina de autoturisme din Pi
tești. A doua este asimilarea propriu- 
zisă, în fabricația curentă, a diverse
lor cepere, atît la uzina piteșteană, 
cit și la alte multe întreprinderi din 
țară. Să începem cu ultima din aces
te probleme, pentru că deficiențele 
care se fac simțite în această privin
ță au determinat în mare măsură 
ritmul scăzut de integrare a fabrica
ției autoturismului.

— O seamă de repere, cum sînt 
cuzineții, rulmenții, resorturile de 
suspensie si covoarele din P.V.C., 
se află în curs de omologare 
la noi în unitate și la regia ..Renault** 
— ne-a spus ing. Gheorghe Copăiescu, 
adjunctul șefului serviciului pregăti
rea fabricației de la Uzina de auto
turisme din Pitești.

Am reținut precizarea. Dar chiar și 
cu aceste repere, gcadul de integrare 
a fabricației în țară a autoturismu
lui nu urcă decît pînă Ia 26 la sută. 
Pînă la îndeplinirea sarcinii stabi
lite pentru acest an, mai rămîn 
deci cîteva procente. Din păcate, 
de aici’ încolo, lucrurile se\ Încurcă. 
Diversitatea reperelor necesare uzinei 
din Pitești impune ca aceasta să ape
leze la un mace număr de unități 
furnizoare și colaboratoare. Or, în 
multe din aceste întreprinderi, eta
pele de asimilare — omologare — in
troducere in fabricația de serie a u- 
nor piese se desfășoară lent.

Iată cîteva exemple. întreprinderea 
„Electiomureș** din Tg. Mureș trebuia 
să prezinte la omologare, încă din 
trimestrul al treilea a.c., cablajele și 
bornele contractate cu uzina din Pi
tești ; sîntem in decembrie și „eveni
mentul “ nu s-a produs. Deși trebuia 
să realizeze seria zero, de omologare, 
pentru parasolare, filtru de ulei și 
diverse coliere în cursul trimestrelor 
II—III a.c., întreprinderea de echipa
mente metalice și binale din Oradea 
nu și-a onorat nici pînă în prezent 
obligațiile asumate. Cît privește

în continuare

lucru ? Inte- 
țară a auto- 
depinde de

ri-
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• La mulți ani... 

dulci!
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dicătorul de geam și broaștele ușilor 
— realizate de aceeași întreprindere 
orădeană — acestea au fost respinse 
de mai multe ori la omologare, 
datorită calității lor necorespunzătoa- 

Realizarea sarcinii de inte- 
în fabricație a autoturis- 
românesc, stabilită pentru 

an, a fost încetinită și de 
cu care se asimilează uneleIU

re. 
grare 
mulul 
acest 
ritmul 
piese la întreprinderea „Tehnometal' 
din Timișoara, ca și la Fabrica de ar
ticole din tablă din Codlea.

întrebarea este aceasta : de ce au 
intîrziat realizarea seriei zero și omo
logarea a zeci și zeci de repere ale 
autoturismului ? Pentru a găsi răs
punsul, iată-ne la doi din colabora
torii restanțieri ai uzinei piteștene : 
Fabrica de motoare electrice din Pi
tești și Uzina de prelucrare a mase
lor plastice din București, Prima 
unitate trebuie să realizeze moto
rașul pentru ștergătorul de par
briz și motorașul pentru instala
ția aerotermică. Omologarea am
belor subansamble este întîrziată. 
Cauzele ni le-a explicat tov. Varlaam 
Balmuș, inginerul-șef al întreprinde
rii : „Fabricarea ștergătorului de par
briz necesită anumite mașini specia
lizate, cu care am fost dotați doar 
în acest trimestru. In ceea ce pri
vește motorașul pentru aerotermă, 
acum realizăm al treilea prototip, 
primele două nefiind omologate de 
uzina de autoturisme, care a cerut 
anumite modificări constructive**.

Nu mult diferită este și situația pe 
care am întîlnit-o la Uzina de pre
lucrare a maselor plastice din Bucu
rești. Aici, ing. Aurel Iordache, șeful 
serviciului pregătirea fabricației, a 
făcut un bilanț succint :

— Din cele 37 de repere pentru 
„Dacia-1300“, care trebuiau omologate 
pînă acum, 12 au trecut de această 
etapă. Alte 7 repere sînt în curs de 
omologare, iar 18 sînt restante. Sec
ția noastră de sculărie este dotată cu 
puține mașini care pot asigura rea
lizarea matrițelor necesare (produce
rii acestor repere dificile;

— Cînd v-ați obligat față de uzina 
de autoturisme să realizați cele 37 de 
repere, cunoșteați bine care era do
tarea tehnică a uzinei dv...

— Așa este. Pe parcurs, însă, s-a 
defectat o mașină principală și aceas
ta a anulat orice intenție bună.

Concluzia este clară. Deși un ordin 
al ministrului industriei construcțiilor 
de mașini, emis încă din anul 1967, 
a stabilit precis întreprinderile care 
vor colabora la fabricarea autoturis
mului românesc, cit și termenele de 
la care acestea vor începe produc
ția de serie a reperelor și subansam- 
blelor — respectiv, 1 iulie 1970 — 
determinantă în apariția întîrzierilor 
a fost preocuparea insuficient de 
susținută manifestată de un colabora
tor sau altul, de un furnizor sau al
tul pentru a realiza la timp și la 
parametrii optimi prototipul sau se
ria zero de omologare. La aceasta 
— așa cum remarca ing. Ioan Buiu, 
consilier în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini — a contri
buit uneori și nesiguranța cu care a 
tratat problema asimilărilor consiliul 
de administrație al Grupului de uzi
ne de autoturisme din Pitești. Acesta 
nu s-a obișnuit încă să discute cu 
furnizorii de la nivelul grupului — 
adică de la centrală la centrală — 
ci abordează diversele aspecte legate 
de realizarea contractelor 
la uzină la uzină.

Oare și in anul viitor se 
ține aceste deficiențe ? Cît 
vor fi lichidate ? Mai ales că, în 
anul 1971, proporția de integrare în 
fabricația autoturismului românesc 
trebuie să ajungă la 84,7 la sută. 
Acesta este un obiectiv care pretinde 
un regim de urgență în soluționarea 
tuturor problemelor pe care le im
plică realizarea lui. înainte de toate,

tot ca de

vor men- 
de curînd

unitățile colaboratoare, împreună cu 
uzina din Pitești, trebuie să acțio
neze în așa fel incit piesele turna
te — produse de uzinele Centralei 
industriale de autocamioane și trac
toare din Brașov — carburatorul 
(realizat in unitățile centralei indus
triale de mecanică fină), rulmenții 
și cuzineții — fabricați în întreprin
derile Grupului de uzine pentru fa
bricația de rulmenți din Brașov — 
elementele de asamblare (furnizate 
de uzinele Centralei industriale de 
materiale de instalații și echipamente 
metalice), sau echipamentul electric
— executat de întreprinderile Centra
lei industriale de mașini și materiale 
electrice — să fie asimilate, omolo
gate, fabricate curent și livrate la 
timp, potrivit eșalonărilor stabilite.

— O contribuție determinantă la a- 
tîngerea înaltului nivel de integrare a 
fabricației autoturismului româ
nesc va avea, însă, în 1971 
însăși Uzina de autoturisme din 
Pitești. Și aceasta, în primul rînd, 
prin punerea în funcțiune în 
anul viitor a sectorului de uzinaj
— ne-a spus ing. Eugen Mantho, di
rector tehnic în Ministerul Industriei 
Construcțiilor de Mașini. Dacă în 
ceea ce privește construcțiile propriu 
zise ale halelor, realizările sînt la ni
velul prevederilor, nu același lucru 
putem spune despre asigurarea uti
lajelor necesare.

Concret, așa cum am aflat la uzi
na din Pitești, pentru secțiile de 
nare a motorului, a cutiei de viteze 
și a organelor mecanice, lipsesc o 
parte din utilaje, unele nefiind nici 
contractate. Cauzele acestei situații 
sînt deosebit de complexe. Ceea ce 
este însă de neînțeles, unii din fur
nizorii de mașini-unelte din țară — 
spre exemplu. 'Uzina mecanică "din 
Cugir — refuză: și acum să încheie 
contracte de livrare a unor utilaje 
principale în 1971. Dtipă cum fie spu
nea ing. Vasile Drăguța, șeful servi
ciului investiții de la uzina de auto
turisme,;;, datorită lipsei unor utilaje 
secțiile de uzinaj vor fi ptise in.func? 
țiune la termen, dar în condițiile mo
dificării unor tehnologii de î,lucru. 
Oare pentru uzina mecanică din Cu
gir și pentru oricare altă unitate in
dustrială care se situează pe poziția 
acestei întreprinderi, care este ordi
nea de preferință în încheierea con
tractelor de livrare, dacă un benefi
ciar de talia Uzinei de autoturisme 
din Pitești este considerat ca un 
„client de mina a II-a“ ?

Iată o chestiune pentru soluționa
rea căreia intervenția forurilor de 
resort din minister este absolut ne
cesară. După cum este nevoie de un 
sprijin mai mare din partea ministe
rului pentru organizarea fabricației 
de scule și dispozitive necesare con
strucției autoturismului. Lipsa de 
capacitate a secției sculărie a uzinei 
a provocat pină acum multe nea
junsuri.

Așadar, sarcina de integrare în fa
bricație a autoturismului pentru 1971 
este cunoscută : 84,7 la sută. Realiza
rea exemplară a planului de investi
ții și de punere în funcțiune care re
vine U.A.P. anul viitor, asimilarea și 
începerea fabricației de serie a celei 
mai mari părți din repere atît la 
uzina piteșteană, cît și la întreprin
derile colaboratoare — sînt cele două 
condiții de bază pentru ca sarcina 
stabilită să devină fapt împlinit. Pen
tru aceasta, priceperea și perseve
rența fiecărui factor care contribuie 
Ia integrarea fabricației în țară a au
toturismului românesc trebuie din 
plin solicitate. Nu este vorba numai 
de o chestiune de prestigiu pentru 
industria construcțiilor de mașini, ci si 
o problemă a cărei soluționare pre
zintă o mare importanță pentru creș
terea eficienței economice a fabrica
ției de autoturisme în țara noastră.

Dan MATEESCU

Zilele acestea se în
cheie campania de 
prelucrare a sfeclei 
de zahăr la Fabrica 
de zahăr din Giurgiu. 
La prima vedere, fap
ta nu depășește limi
tele unei realizări 
merituoase ca atîtea 
altele pe care le ra
portează în aceste ul
time zile ale anului 
sute și sute de unități 
industriale. Și totuși, 
pentru colectivul din 
Giurgiu succesul a- 
mintit are o semnifi
cație aparte : el coin
cide cu aniversarea a 
50 de ani de existență 
a fabricii. Dorind să 
cinstească cum se cu
vine aoest remarcabil

eveniment,' colectivul 
fabricii a reușit să 
atingă în acest an cel 
mai înalt grad de uti
lizare a instalațiilor 
din istoria fabricii, 
depășindu-se capaci
tatea prevăzută cu 6 
la sută. In plus, s-a 
reușit să se realizeze 
integral toți indica
torii planului pe 1970. 
Producția globală și 
marfă a fost depășită 
cu 2 la sută, iar pro
ductivitatea muncii 
cu 2,3 la sută. O fru
moasă cunună de suc
cese pentru o respec
tabilă vîrstă. Nu ne 
rămîne decît să adre
săm tradiționala urare : 
„La mulți ani 1“

• Tăcerea nu-i 
(întotdeauna)

de aur

uzi-

„Sînt și eu poseso
rul unui reșou-minu- 
ne, denumit Rapid, 
fabricat la Oradea (la 
întreprinderea „Me- 
talica** — n.r.) și mult 
am mai avut de păti
mit de pe urma lui — 
ne-a scris recent la 
redacție cititorul
Fuksz Anton din Baia 
Mare. La cumpărare, 
citind instrucțiunile 
de folosire, m-am 
bucurat foarte mult 
cînd am văzut avan
tajele oferite. Mare a 
fost dezamăgirea Ia 
punerea lui în func
țiune. După prima de
fecțiune pe care am 
semnalat-o unității co
merciale — scurgerea 
petrolului din bazinul 
colector — (degeaba 
căci produsul nu e ga
rantat de firma produ
cătoare) reșoul... a luat 
foc, ceea ce a în
semnat și sfîrșitul 
lui. Pe lîngă aceasta, 
în timpul funcționă
rii, consumul de com
bustibil nu a fost cel 
din instrucțiunile de

folosire, cl Incompa
rabil mai mare. De ce 
se face atîta reclamă 
unui produs prost 
conceput și executat?** 
La rîndul său, înfr-o 
altă scrisoare, cititorul 
Duricon Fedele, din 
Capitală, întreabă : 
„Cine va suporta 
cheltuielile cerute de 
modificarea absolut 
necesară a ceîor 1800 
de reșouri Rapid-4 
respinse în ultimul 
timp de organele de 
control al calității 
mărfurilor ?**.

Aceeași întrebare o 
adresăm conducerii 
întreprinderii orăde- , 
ne,' penthu că în răs
timpul de aproape o 
lună și jumătate de la 
publicarea unei note 
a ziarului nu s-a în
vrednicit să răspundă. 
De ce atîta discreție 
pentru o faptă deveni
tă de notorietate pu
blică ? E cunoscut dic
tonul : „Tăcerea e de 
aur !“. Dar în acest 
caz, ar putea să coste...

• Cu săniuțele,

la derdeluș

obținute în ceea ce privește tehnolo
gia și realizarea unor generatori ter- 
moionici.

De asemenea, în domeniul semi- 
conductorilor putem aminti o serie 
de cercetări care au avut drept re
zultat tehnologii pentru pro.ducția u- 
nor comutatori electronici, generatori 
Hali pentru automatizări, sau tra- 
ductori pentru măsurarea deformări
lor mecanice.

Cercetările efectuate în laboratoa
rele de izotopi stabili s-au încheiat 
cu rezultate bune în separarea izo
topilor hidrogenului și azotului, uti
lizați în diferite domenii aplicative.

O altă direcție de activitate a uni
tăților noastre a constituit-o elabo
rarea și construcția de aparatură e- 
lectronică și de măsură, necesară u- 
nor tehnici nucleare cerute de in
dustrie și alte sectoare ale economiei 
naționale. Activitatea din acest sec
tor s-a desfășurat pornind de la 
ideea valorificării rezultatelor ob
ținute în cadrul cercetărilor funda
mentale și de dezvoltare din labora
toarele proprii. Spre exemplificare, 
putem aminti că, în urma cercetări
lor efectuate în domeniul laserilor, a 
fost pusă la punct o metodă speci
fică de aliniere prin raza laser, pe 
unele șantiere hidroenergetice.

Utilizarea tehnicilor nucleare și a 
Instalațiilor produse îndeosebi la 
Institutul de fizică atomică s-a ex
tins foarte mult, în anul 1970, într-un 
mare număr de domenii ale econo
miei naționale. Au fost construite, 
de pildă, un betatron mobil de 15 
MeV pentru lucrări de defectoscopia 
pieselor metalice mari, noi tipuri de 
contor! pentru radiații, nivelmetre, 
umidimetre, precum și elemente fil
trante pentru reținerea aerosolilor 
radioactivi. Unitățile de cercetare și 
producție din subordinea Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară au

colaborat strîns cu combinatele si
derurgice Hunedoara, Reșița și Ga
lați, precum și cu constructorii Po
dului de la Vadul Oii, cărora le-au 
asigurat o serie de servicii de asis
tență, ale căror rezultate se măsoară 
în multe milioane lei economii. Con- 
tinuînd diversificarea aplicațiilor izo
topilor radioactivi, produși la Insti
tutul de fizică atomică, s-au reali
zat o serie de aplicații remarcabile 
în agricultură, biologie și medicină, 

în această perioadă au fost înche
iate cu bune rezultate și o serie de

tica și alte sectoare industriale. Cîș- 
tigarea experienței necesare pentru 
elaborarea tehnologiilor aferente cen
tralelor nuclearoelectrice și instala
țiilor conexe se realizează atît pe 
baza cercetărilor proprii, cît și în 
cooperare cu unități de cercetare din 
alte țări.

Potrivit indicațiilor și hotârîrllor 
luate de conducerea de partid și de 
stat, trecerea la etapa de elaborare 
a tehnologiilor și proiectelor tehnice 
din domeniul nuclear trebuie să se 
facă într-un cadru corespunzător. în

tate. De aceea, recent, potri
vit prevederilor din programul nu
clear, a fost înființat Centrul pen
tru pregătirea și specializarea ca
drelor din domeniul nuclear. Aici 
vor fi pregătiți muncitori, tehni
cieni și specialiști cu studii superi
oare, realizîndu-se astfel un dezide
rat mai vechi, acela de a specializa 
cadrele în primul rînd in țară, ur- 
mînd că numai atunci cînd nu pu
tem acoperi unele domenii tehnolo
gice, încă neabordate la noi, să re
curgem la specializări peste hotare

Realizări și perspective în domeniul nuclear
cercetări fundamentale din fizica a- 
tomică, fizica stării condensate, reac
ții nucleare și fizica nucleului, pre
cum și din teoria reactorilor, fizica 
teoretică, chimie sau electronică cu
antică. Asemenea cercetări, alese cu 
grija cuvenită, pe lîngă faptul că 
permit o menținere în frontul cel 
mai înaintat al științei, deschid ne
contenit porți spre treapta urmă
toare a aplicațiilor și tehnologiei.

O preocupare principală a Comi
tetului de Stat pentru Energia Nu
cleară, în anul 1970, a fost trecerea 
la etapa superioară a începerii și 
desfășurării cercetărilor tehnologice 
din domeniul nuclear, condiție pri
mordială a unei reușite în realizarea 
obiectivului de bază al programului 
— industrializarea energiei nucleare, 
însușirea tehnologiilor specifice im
pune, în primul rînd, o strînsă coo
perare cu industria constructoare de 
mașini, metalurgia, chimia, energe-

curind, în subordinea Comitetului de 
Stat penk-u Energia Nucleară va fi în
ființat un centru național tehnologic 
— Institutul pentru tehnologii nu
cleare. Această nouă unitate de cer
cetare va reprezenta veriga necesară 
intre cercetările fundamentale sau 
aplicative și industrie, cadrul în 
care vor fi elaborate tehnologiile de 
construcție a centralelor nuclearoe
lectrice și a altor unități aferente a- 
cestora. Ne propunem să folosim ast
fel la maximum potențialul inteligen
ței tehnico-științifice proprii și să 
reducem la minimum necesar Im
portul de licențe tehnologice, al că
ror preț este, după cum se știe, foarte 
ridicat.

Se înțelege că, oricît de bună ar 
fi organizarea și dotarea unei rețele 
de institute și centre de cercetări, 
fără existența unor cadre cu o ca
lificare și pregătire corespunzătoare 
nu se pot obține realizările scon-

Evident că, pentru a duce la bun 
sfîrșit această sarcină, vom coopera 
cu Ministerul Invățâmîntului și cu 
alte ministere chemate să contribuie 
la înfăptuirea prevederilor progra
mului nuclear.

Curînd va fi înființat și Centrul de 
documentare și publicații nucleare, 
înzestrat cu mijloace moderne. Ro
lul lui va fi de a avea strînse legă
turi cu toate centrele similare din 
lume, pentru a primi prompt cele 
mai noi informații din domeniul nu
clear. pe care apoi să le sistemati
zeze și să le pună de urgență la 
dispoziția institutelor de cercetări, 
laboratoarelor, industriei și învăță- 
mintului.

Cele de mai sus reprezintă cî
teva din obiectivele esențiale ale 
activității noastre viitoare, de a
căror Îndeplinire depinde crearea 
condițiilor necesare pentru a pu
tea porni la construcția primelor I

centrale nuclearoelectrice românești, 
încă în cursul cincinalului ce urmea
ză, în colaborare cu statele care au 
dezvoltat energetica nucleară pînă 
la faza producției industriale. In a- 
cest sens, pe baza unui acord inter- 
guvernamental, specialiștii români au 
și început să conlucreze cu specia
liștii sovietici, în vederea realizării 
unei centrale nuclearoelectrice de 
440 MWe.

România își va dezvolta sectorul 
său nuclear într-o strînsă cooperare 
internațională cu statele socialiste, cu 
multe alte țări, precum și cu Agen
ția Internațională pentru Energia A- 
tomică de la Viena și cu celelalte 
organisme specializate ale O.N.U. 
Acordurile încheiate pînă acum, sau 
pe cale de a fi încheiate, vor asigura 
cadrul juridic al acestei cooperări 
menite să grăbească dezvoltarea tu
turor aplicațiilor pașnice ale ener
giei nucleare.

Sarcinile esențiale ale Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară au 
fost definite cu claritate prin hotă
rîrile și îndrumările permanente ale 
conducerii de partid și de stat. Spe
cialiștii noștri au beneficiat nemij
locit, în anul 1970, de prețioasele indi
cații pe care le-au primit din partea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, atît 
cu prilejul vizitei făcute la Institutul 
de fizică atomică, cît și de la tribuna 
Congresului Internațional de Fizică 
AMPERE. Pe baza acestor indicații, 
au fost luate măsuri concrete în ve
derea realizării unei strînse corela
ții și colaborări între domeniul nu
clear și celelalte sectoare produc
tive ale economiei noastre naționale, 
precum și pentru dezvoltarea pe mai 
departe a științelor nucleare. Răspun- 
zînd acestui înalt sprijin, colectivul 
de muncă din unitățile Comitetului 
de Stat pentru Energia Nucleară și 
din aparatul central este hotărît să 
nu precupețească nici un efort pen
tru a rezolva cu succes și la timp 
complexele sarcini ce îi sțjiu în față.

Cine n-ascultă de 
bătrini, rău pățește ! 
Spune-o vorbă moș
tenită de nu știu cînd, 
că trebuie să-ți faci 
iarna car și vara sa
nie. Nu știm cine de 
la întreprinderea
„Prodcomplex** 
Tirgu-Mureș, 
să combată 
a inversat programul 
de fabricație și a por
nit acum în plină iarnă 
să construiască sute de 
săniuțe. Ele pot fi gă
site și acum în maga
zia întreprinderii, de
oarece nu mai au cău
tare pentru că presu
pușii cumpărători s-au 
aprovizionat, prevă
zători, din altă parte. 
Așa că... la stoc cu 
săniuțele. Acolo nu se 
vor plictisi — nu vor 
fi singure. Vor găsi 
aproape 700 vaze pen
tru flori, de o aseme

din 
hotărît 
zicala,

nea „calitate" îneît au 
predispoziția de a se 
transforma în cioburi. 
De fapt, pățania cu va
zele e minoră. Ce 
înseamnă 79 000 de lei, 
cît costă ele, pe lingă 
chestia cu farfuriile 
care, vorba aceea, în
cepe să fie o 
129 000 de lei. 
și zburătoare, 
riile astea, că 
s-au întors în 
tul producătorului 
au zburat din mînă-n 
mînă, peste tot fiind 
primite cu refuz. Co
respondentul nostru, 
L. Deaki, ne spune că 
acum conducerea în
treprinderii se întrea
bă ce să facă. O solu
ție ar fi să folosească 
săniuțele, să se dea cu 
ele la 
stocul 
nevindute. Și va fi o 
veselie...

sumă : 
Mici... 
farfu- 
pină 

depozi-

derdeluș, pe 
de mărfuri

• Experimentul
circular

revine 
este să 
anima-

a reușit deplin
La întreprinderea 

agricolă de stat din 
Cenei, județul Timiș, 
s-au construit, în mod 
experimental, mai 
multe adăposturi cir
culare pentru crește
rea porcilor. La înce
put au existat multe 
îndoieli asupra efi
cacității acestui tip 
de adăpost. In pre
zent însă rezultatele 
practice atestă însem
nătatea materializării 
ideii de a schimba 
forma construcțiilor. 
In mijlocul fiecărui a- 
dăpost s-au instalat 
grătare, adăpători au
tomate, s-au făcut 
compartimentări. Cu
rățenia se face cu je
turi de apă. Singura 
operație care 
îngrijitorului 
supravegheze

lele și să distribuie 
hrana. De fapt, nutre
țurile combinate se 
distribuie direot din 
remorca tehnologică 
în jgheaburile insta
late în exterior de 
jur-împrejurul fie
cărui adăpost. In a- 
ceste condiții, produc
tivitatea muncii a 
crescut, fiecare îngri
jitor avînd în primire 
cîte 1 800 de porci. 
Economiile sint sub
stanțiale ; prețul de 
cost al kilogramului 
de carne obținut în 
aceste adăposturi este 
cu 1,50 lei mai redus 
decît în celelalte con
strucții ale întreprin
derii. După cum spun 
localnicii, experimen
tul.. circular este o 
reușită deplină.

<
<



SCI NT El A-marți 29 decembrie 1970PAGINA 4

Cârti românești
în limba germana

Organizații de masă

ai productivității muncii
de P.C.R.

fizi-

H. STANESCU

Dorina RADULESCU

Conf. univ. dr. Al. TANASE Vasile VETIȘANU

tiErnest H. HUTTER:

totușiH

Dinu SARARU

EDITURA DACIA

EDITURA EMINESCU

EDITURA JUNIMEA

ANTOLOGIA POEZIEI

BRAZILIENENicolae VATAMANU

Nicolae BALOTADr. G. BRATESCU

LITERARA

POLITICA

ȘTIINȚIFICĂ

UNIVERSALĂ

trebuie 
princi-

nu o 
inclu-

intîmplător, de 
volumul te des- 
cu o poezie.

asemenea ghid in
continent liric, prea 
cunoscut la noi, ne 
și Darie Novăceanu

de 
in- 
în 

ale 
in

această molimă, 
a decimat aproa- 
întreaga Europă,

S-ar 
lua în seamă nu numai tit- 
propuse a apărea în viitorul

inte-
în muncă —

„Mica bibliotecă de istorie

„Medicină veche

In această colecție — care apare sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și sub coordonarea 
prof. univ. dr. Titu Georgescu (responsabil), Georgeta Oancea și Stelian 
Neagoe — recent au văzut lumina tiparului, citeva noi lucrări, printre 
care :

nu 
a tipări

însemnătate în

• Ion Budai-Deleanu : SCRI
ERI INEDITE

a-sînt

ger- 
îna- 

Al. 
stu-

„Adevăr și fantezie"

„Teatru între baionete"
grăitoare pagină de istorie a

NOI LUCRĂRI APĂRUTE ÎN COLECȚIA.

gindesc, spre 
„Vlita pot- 
la „Ghiță 
la „Păsăra-

• Keith Hitchins, Liviu Ma
ior : CORESPONDENȚA
LUI IOAN RAȚIU CU

Corneliu Sturzu: CANTI
LENE
Corneliu Șiefanache : PA
RALELE

românească'1

al poeziei, 
arte poetice 

trecute se 
poezia bra- 
decît în li-

legale și ilegale create, 
conduse sau influențate

Semicentenarul Partidului Comu
nist Român este întimpinat și prin- 
tr-o intensificare a lucrărilor de 
cercetare a istoriei partidului, a 
eroicei sale lupte împotriva odiosu
lui regim de exploatare și represi
une, pentru emanciparea socială și 
națională. Institutul de studii isto
rice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R. ne-a oferit recent, 
sub Îngrijirea unui colectiv format 
din Ion Popescu-Puțuri, Augustin 
Deae, Florea Dragne, Olimpiu Ma- 
tiehcscu, un prim volum de studii 
consacrat analizei și prezentării ac
tivității unor organizații de masă 
legale și ilegale create, conduse sau 
influențate de P.C.R. în perioada 
1921—1944, lucrare apărută în Edi
tura Politică.

Este o carte răscolitoare, înfăți- 
șînd un tablou al perioadei interbe
lice cînd chiar și revendicarea ce
lor mai elementare drepturi cetățe
nești, înscrise în constituția bur
gheză, era considerată atentat la or
dinea publică.

Pe temeiul unui bogat material de 
fapte, studiile cuprinse în volum ne 
înfățișează rolul conducător al par
tidului comunist nu numai în ma
rile bătălii de clasă din acel timp, 
dar și în numeroase alte acțiuni și 
mișcări progresiste care au promo
vat idealurile nobile ale păcii, li
bertății și umanismului, încrederea 
în rațiunea și demnitatea umană. 
Partidului îi revine meritul nu nu
mai de a fi promovat o politică co
respunzătoare intereselor vitale ale 
celor ce muncesc, dar și de a fi gă
sit cele mai adecvate căi pentru a 
atrage la înfăptuirea acestei politici 
masele largi, a se lega mereu mai 
strîns atît cu masele proletare, cit și 
cu cele neproletare, aparținînd ce
lor mai diverse categorii sociale.

Studiile consacrate Blocului Mun
citoresc Țărănesc (autor Florea 
Dragne) și Frontului Plugarilor (au
tori Gh. I. Ioniță, M. Valea, Gh. Tu
tui, Gh. Tudor) pun în evidență ac
tivitatea P.C.R. pentru întărirea in
fluenței sale în rîndurile proleta
riatului și ale țărănimii în scopul 
închegării forței hotărîtoare a 
luptei revoluționare — alianța 
muncitorească-țărănească sub con
ducerea clasei muncitoare. Mi- 
litind activ pentru unirea tu
turor forțelor democratice și pa
triotice în apărarea libertății, a 
independenței și suveranității na
ționale, împotriva fascismului, par
tidul a reușit să polarizeze în 
jurul său mulți intelectuali de 
valoare, personalități de presti
giu în domeniul științei, artei 
și culturii — fapt amplu de
monstrat în studiile despre Comite
tul național antirăzboinic, Comitetul 
național antifascist și Liga Muncii 
(autor Titu Georgescu). Articolele 
despre Crucea Roșie Socialistă, Co
mitetul Central de ajutoare de pe 
lingă comisia generală a sindicate
lor, Ajutorul roșu (autor Olimpiu 
Matichescu), Comitetele de ajutora
re de pe lingă sindicatele unitare (Ni
colae Petrovici), Ajutorul muncito
resc român (Suzana Homenco) sau

cel despre Liga drepturilor omului 
(Florea Dragne) sînt subordonate 
ideii de solidaritate muncitorească 
cu cei oprimați, frustrați de dreptu
rile lor elementare, supuși prigoa
nei și persecuțiilor din partea apa
ratului represiv al regimului bur- 
ghezo-moșieresc.

Firește că toate aceste organizații 
nu au avut o evoluție lină. în acti
vitatea lor s-au resimțit neajunsuri, 
greutăți, anumite orientări sectare, 
stîngiste, legate de dificultățile și 
neajunsurile care s-au manifestat, 
în anumite perioade, în însăși ac
tivitatea partidului, dar pe care a- 
cesta a știut să le depășească la 
timp. în ciuda acestor dificultăți, în 
activitatea organizațiilor mențio
nate, ca și a multor altora, au ră
mas consiante și de neclintit devo
tamentul față de oamenii muncii, 
responsabilitatea față de interesele 
vitale ale poporului, recunoașterea 
rolului conducător al clasei munci
toare și al partidului comunist.

Studiile publicate în volumul re
cenzat sînt inegale ca realizare. U- 
nele au un caracter dominant de
scriptiv și factologic, fără preocupa
rea de a surprinde semnificații teo
retice mai generale. O discuție de 
specialitate, cu participarea unor is
torici ai mișcării muncitorești și na
ționale din perioada respectivă, ar 
putea să stabilească mai clar în ce 
măsură această lucrare corespunde 
unor exigențe documentare și inter
pretative moderne. Cert este insă 
că în studiile publicate găsim un bo
gat material informativ, selectat și 
sistematizat, cu privire la marile o- 
biective strategice și formule tac
tice ale luptei revoluționare con
duse de partid în perioada interbe
lică. Pentru opinia publică ni 
se par importante semnificațiile 
unei atari lucrări din punct de ve
dere al dezvoltării conștiinței poli
tice și ideologice, al educației în 
spirit partinic, prin cunoașterea și 
asimilarea celor mai de seamă 
lecții ale istoriei.

Pornind de la reali
tatea că în domeniul 
productivității muncii 
există rezerve consi
derabile nevalorificate, 
și considerînd, pe bună 
dreptate, că printre 
rezervele nefructificate 
încă un loc important 
îl ocupă, alături de 
factori economici, teh
nici, organizatorici, și 
factorii de natură so
cială, Centrul de 
cercetări sociologice al 
Academiei de științe 
sociale și politice a 
înscris, in urmă cu doi 
ani, în agenda sa de 
lucru studiul a doi 
dintre acești factori, și 
anume : integrarea în 
muncă și fluctuația 
forței de muncă. Re
zultatele acestei in
vestigații — inedite în 
țara noastră — reali
zate în uzina „Electro
magnetica" din Capita
lă, sînt supuse acum 
atenției cititorilor prin 
lucrarea cu titlul de 
mai sus, elaborată de 
colectivul alcătuit din: 
Honorina Cazacu, Os
car Hoffman, Gheor- 
ghe Socol și Mihai Mo
canu, apărută recent 
în Editura Academiei.

Valoarea științifică 
a acestei lucrări con
stă, după opinia noas
tră, nu doar în formu
larea unor concluzii, 
propuneri practice — 
utile factorilor de răs
pundere din unita
tea economică amin
tită, ci și în per
spectiva largă pe care 
o deschide continuării 
și adîncirli investiga
țiilor sociologice în 
acest domeniu cardinal 
al dezvoltării activită
ții sociale în țara noas
tră.

SOCIOLOGICĂ

Astfel, chiar prime
le capitole, care abor
dează — îndeosebi în 
chip teoretic — facto
rii sociali care deter
mină și influențează 
productivitatea mun
cii, natura și corela
ția lor specifică, au 
meritul de a trasa ja
loanele esențiale ale 
unei înțelegeri sociolo
gice a problemelor 
fundamentale ale pro
ductivității muncii. 
Inseparabile de 
ceastă analiză 
problemele legate de 
caracteristicile 
ce și psihice ale dife
ritelor colectivități de 
muncitori, concluziile 
substanțiale formulate 
de semnatara acestor 
capitole (H. Cazacu).

Cu real și justificat 
interes urmărește Gh. 
Socol problema 
grării 
punct nodal, de deose
bită ’ ”■ :
explicarea condiționă
rii sociale a produc
tivității muncii. Inte
grarea în procesul 
productiv este un fe
nomen a cărui rea
lizare optimă implică 
luarea în considerare 
a unui complex de fac
tori și de atribute 
ale forței de mun
că : vîrsta, sexul, pre
gătirea generală și de 
specialitate, calificarea 
și experiența profesio
nală etc.

O amplă dezbatere 
deschide în carte M. 
Mocanu asupra proble
mei fluctuației forței 
de muncă, mijlocind 
atît o înțelegere a im
plicațiilor sale sociale, 
cît și a modalității în 
care aceasta influen
țează și intervine activ 
în procesul integrării 
tn muncă. Utilă mai 
ales pentru factorii de

conducere din diferite 
întreprinderi este con
cluzia conform că
reia cauzele fluctuației, 
ca și mijloacele înlă
turării lor, 
căutate, în 
pal, în factorii de na
tură internă, intrinseci 
uzinei, unității econo
mice respective. în a- 
cest sens, sînt suge
rate : transformarea
radicală a dife
ritelor servicii a căror 
activitate este influen
țată de birocratism în 
structuri noi, adecvate 
necesităților impuse 
de cerințele actuale ale 
organizării științifice a 
producției, perfecțio
narea relațiilor de 
muncă, luarea în con
siderație a individua
lității fluctuanților, ri
dicarea nivelului mun
cii educative a or
ganizațiilor obștești 
precum și analiza a- 
tentă a cauzelor fluc
tuației determinate de 
factori extrinseci, a 
căror remediere de
pinde de intervenția e- 
fectivă a organelor 
centrale sau locale ale 
administrației de stat 
ș.a.

Lucrarea la care ne 
referim pune cititorul 
în fața unor probleme 
majore, care privesc 
productivitatea muncii 
în strînsă corelație cu 
factorii obiectivi și su
biectivi ai vieții socia
le. Operînd cu puncte 
de vedere teoretice 
bine conturate, pe care 
le corelează cu o per
severentă analiză a ac
tivității practice pro
ductive, autorii ei reu
șesc să contureze o 
cale fructuoasă de in
vestigație în domeniul 
sociologiei muncii.

Victor Eftimiu: CHIMO- 
NOUL ÎNSTELAT (colecția „Clepsidra")
Virgil Teodorescu : REPA- 
OSUL VOCALEI
Nicolae Oancea : ÎNTOAR
CERILE
Cella Serghi: GENTIANE 
Mircea Horia Simionescu : 
INGENIOSUL BINE TEM
PERAT — BIBLIOGRAFIA 
GENERALĂ
Platon Pardău : SCARA LUI 
CLIMAX
Marcel Păru?: PASĂREA 
CARE RIDE
Ion Scurtulescu : C1MPIA

„Il/MLI. IWIII/I1IIIL

Printr-un consens unanim, fizica 
este considerată una dintre științele 
cu o arie deosebit de vastă. Această 
apreciere este justificată nu numai 
de faptul că ea îmbrățișează întregul 
univers material, de la galaxii, ne
buloase și stele, la atomi și parti
cule elementare, ci și pentru că în
cearcă să pătrundă tot mai adînc 
în structura intimă a proceselor și 
fenomenelor. Pornind de aici, lu
crarea fizicianului englez Ernest H. 
Hutter, apărută recent în Editura 
enciclopedică română ne înfățișea
ză ideile fundamentale «are stau la 
baza „fizicii moderne", cum obiș
nuim să numim dezvoltarea speci
fică a fizicii secolului XX, spre a 
o deosebi de cea a „fizicii clasice".

Mai mult de trei sferturi din fi
zica pe care o cunoaștem astăzi a 
fost elaborată în perioada care s-a 
scurs de la începutul secolului. Ana- 
lizînd această perioadă de frămîn- 
tări, nu lipsită de momente deru
tante și contradictorii, autorul con
fruntă atent noile concepte și fapte 
experimentale cu vechile teorii. 
Lucrarea contribuie astfel la o a- 
dîncire și clarificare a cunoașterii 
evoluției unei discipline de maximă 
importanță teoretică și practică.

„Fizica modernă" se distinge prin 
două trăsături esențiale : numărul 
mic de concepte fundamentale și 
reluarea lor în forme din ce în ce 
mai abstracte, în cadrul succesiunii 
istorice a teoriilor. Aici, in această 
succesiune, este evident modul în 
care a evoluat gîndirea fizicienilor, 
și Ernest H. Hutter izbutește să ne

facă sensibilă desfășurarea acestui 
proces evolutiv, evidențiind cu 
măiestrie și originalitate jaloanele 
principale care marchează elabora
rea unui amplu sistem teoretic.

Publicată pentru prima oară în 
anul 1967, lucrarea „Ideile funda
mentale ale fizicii" a fost tradusă 
in mai multe limbi, situindu-se 
printre cele mai interesante lucrări 
de sinteză din domeniul fizicii. 
Principiile și metodele specifice 
procesului de cunoaștere in fizică 
sînt supuse unei analize remarca
bile prin caracterul ei profund și 
precis, prin unghiul de vedere mo
dern al abordării problemelor, prin 
lipsa oricărei pedanterii și prin ca
pacitatea de a reda lucrurile într-un 
chip interesant, clar și accesibil, 
chiar dacă unele formulări sau in
terpretări pot suscita rezerve sau 
obiecții. Spicuim doar citeva din 
problemele tratate : experimentare 
și matematizare ; evoluția concep
țiilor de particulă și undă, aspecte 
cuantice și statistice ; cîmpuri și 
forțe — la scară microscopică și 
macroscopicâ ; problema cuantifi
cării cîmpurilor ; modelul In fizică; 
abstractizarea, generalizarea și i- 
dealizarea ; legile sistemelor cu 
multe particule ; mecanica clasică; 
termodinamică ; teoria cuantelor și 
altele. Adresîndu-se atît specialiști
lor, cît și nespecialiștilor cu oare
care pregătire fizico-matematică, 
lucrarea lui Ernest H. Hutter in
vită la meditație asupra noilor 
perspective ale gîndirii științifice.

Radu VLAICU

O
afirmării muncitorimii pe plan cul
tural-politic între cele două răz
boaie mondiale găsesc cititorii în 
volumul cu acest titlu ce Înmănun
chează amintirile muncitorului-ac- 
tor C. Z. Alexandru, unul dintre 
participanții activi la activitatea 
teatrală-proletară organizată in 
anii grei ai ilegalității partidului. 
Deși lipsite adesea de mijloacele 
absolut necesare și veșnic hărțuite 
de Siguranță, manifestările teatra
le puse în scenă și interpretate de 
nuclee entuziaste de muncitori ne 
apar din lectura cărții ca abordînd 
probleme deosebit de importante 
de viață socială, probleme adînc o- 
menești, oglindind lupta și idealu
rile nobile ale celor ce muncesc, ca 
și acțiuni curajoase de propagandă 
revoluționară organizate, sub con
ducerea P.C.R., în rîndurile poporu
lui muncitor.

„0 lume nouă" Prhl PubIi* 
oarea acestei lucrări — ce se 
deschide cu un cuprinzător stu
diu introductiv semnat de Gh. 
Cunescu — la indemîna cititorilor 
este pusă o amplă culegere antolo
gică din opera publicistică a lui 
Gala Galaction. Sub titlul „O lume

RURAL 68
Apărută in Editura Academiei 

Republicii Socialiste România, 
culegerea de studii „Tineretul 
rural ’68" reprezintă o sinteză a 
concluziilor trase pe marginea 
unei ample anchete sociologice 
efectuate in rindul tineretului 
sătesc în ultimii doi ani.

Lucrarea este realizată de că
tre un grup de cercetători de la 
Centrul de cercetări pentru pro
blemele tineretului și de la In
stitutul de cercetări pentru eco
nomia agrară, cu participarea a 
numeroși cercetători științifici, 
activiști ai Uniunii Tineretului 
Comunist, cadre didactice și a 
altor categorii de intelectuali de 
la sate. Datele prelucrate, repre
zintă răspunsurile la chestiona
rele de opinii ce au fost adre-

sate unui număr de 15 000 de ti
neri de toate categoriile din 622 
localități.

Lucrarea analizează fenome
nele legate de viața tineretului 
sătesc văzut in procesul formă
rii și integrării sale în muncă și 
viață, al dezvoltării multilaterale 
a personalității tinărului. Studi
ile au surprins toți factorii care 
condiționează viața, munca, pre
gătirea și educarea tineretului 
din mediul rural, in contextul 
general al dezvoltării economice, 
sociale și politice a României 
socialiste.

Temele care înmănunchează 
rezultatele anchetei se referă la 
gradul de școlarizare a tineretu
lui sătesc cuprins in diferite sec
toare ale agriculturii noastre so
cialiste, la pregătirea școlară și 
profesională. Se analizează inte
grarea social-profesională, pre
gătirea de specialitate, modul 
cum iși petrec timpul liber in 
societate și familie precum și 
aspirațiile lor profesionale. A- 
cestea sînt doar citeva din pro
blemele pe care ni le pune la 
indemină această lucrare. Stu
dierea acestor aspecte legate de 
viața tineretului rural, au , scos 
la iveală și alte teme ce ar pu
tea face subiectul unor noi an
chete care să ilustreze și . mai 
concludent viața și destinele ti
nerei generații de la sate cu 
preocupările și năzuințele lor.

nouă" — ce îmbrățișa în 1919 cîteva 
din articolele sale manifest — este 
înfățișată acum o vastă cuprindere 
panoramică a operei gazetarului 
Galaction, desfășurată între anii 
1913—1955, care schițează ea însăși 
portretul unui scriitor cetățean. în 
volum sînt cuprinse și unele dintre 
cele mai concludente scrieri pentru 
atitudinea consecvent democratică 
a scriitorului Galaction publicate 
după eliberarea țării în „Scînteia", 
„România liberă", „Victoria", „Veac 
nou" și în alte publicații.

O strădanie perma
nentă a istoricilor me
dicinii este aceea de a 
fixa locul evenimente
lor din trecutul „meș
teșugului hipocratic" 
In cadrul general al is
toriei civilizației. Re
centa lucrare a docto
rului N. Vătămanu, 
„Medicină veche româ
nească" (Editura Știin
țifică). țintește către 
un obiectiv mai ambi
țios, acela de a arunca 
lumină, cu ajutorul 
datelor furnizate de 
istoriografia medicală, 
asupra unor importan
te evenimente sociale, 
politice și culturale.

Astfel, despre rava
giile pe teritoriul țări
lor române ale „ciu
mei negre" de la mij
locul- secolului al XIV- 
lea nu se cunoștea 
pînă acum mai nimic, 
deși părea improbabil

ca 
care 
Pe 
să fi cruțat cu desăvîr- 
șire ținuturile noastre. 
Cercetările lui N. Vă
tămanu demonstrează 
însă că „moartea nea
gră" și-a manifestat 
prezența și prin părți
le acestea, fie parali- 
zînd viața economică, 
fie încetinind efortu
rile constructive (cum 
a fost cazul cu zidirea 
Bisericii Domnești de 
la Curtea de Argeș), 
fie aruncînd peste cu
gete vălul spaimei.

Pagini deosebit de 
interesante sînt consa
crate medicinii popu
lare românești, autorul 
străduindu-se, de pil
dă, să pună în eviden
tă latura empirică a 
descântecelor, care, în 
derutantele lor for
mule, închid adeseori 
cunoștințe prețioase 
despre mersul bolilor 
și despre metodele po
zitive de tămăduire. 
Străvechile medica
mente de origine ve-r 
getală, animală sau 
minerală au alcătuit o 
farmacopee bogată. în

care leacurile irațio
nale, eliminate pe mă
sura progresului știin
țelor medico-biologice, 
coexistau cu remedii 
valoroase, rezultate 
din experiența multi
milenară a poporului 
și a căror eficacitate 
medicina savantă avea 
să o confirme. Suges
tive disocieri de ordin 
filologic și medico-is- 
toric întreprinde auto
rul în legătură cu des
cântecul și „vrăciu- 
iala".

Urmînd un îndemn 
al lui Nicolae Iorga,

doctorul Vătămanu se 
ocupă de relațiile ce
lei mai vechi medicinl 
românești cu arta vin
decării cultivată de 
popoarele cu care stră
moșii noștri au Intrat 
în contact mai mult 
sau mal puțin durabil, 
precum bizantinii și 
semințiile migratoare. 
Rezultă din această 
cercetare că fondul de 
cunoștințe medicale o- 
riginar daco-coman 
s-a îmbogățit continuu, 
prin împrumutarea a 
tot ce se dovedea sau 
părea a se dovedi fo
lositor în lupta împo
triva suferinței și a 
bolii.

Puținele informații 
documentare de care 
dispunem în privința 
„dohtorilor" localnici 
și a medicamentelor 
exotice administrate 
de aceștia sînt utiliza
te cu pricepere de au
tor, pentru a da la i- 
veală primele ecouri

ale medicinii savante 
in practica vindecătoa
re de la noi.

Un merit al lucrării 
este stilul vioi și ele
gant, vădind și de data 
aceasta calitățile lite
rare prezente in scrie
rile lui N. Vătămanu. 
Elementul pitoresc este 
folosit sistematic pen
tru a da culoare și re
lief evocării. Impre
sionează bogăția și di
versitatea argumentă
rii, culeasă din toate 
sectoarele istoriogra
fiei.

Fiindcă autorul și-a 
cantonat in mod deli
berat Investigațiile in 
domeniul cel mai pu
țin explorat al istoriei 
medicinii noastre, mul
te din tezele prezenta
te au un caracter con
jectural, dar tocmai 
prin aceasta lucrarea 
poate stimula dezbate
rile creatoare.

Una dintre cele mai va
loroase inițiative ale Edi
turii Univers este consti
tuirea unei serii de An
tologii. Texte reprezenta
tive — poezie, proză lite
rară, eseuri — din di
verse epoci și literaturi 
sînt selectate în cresto
mații alcătuind o unitate 
organică. Operele sînt în
soțite de studii și note 
biobibliografice. Astfel a 
apărut o bogată Antologie 
a poeziei romantice 
mane, cu un cuvînt 
inte al poetului 
Phillippide și un
diu introductiv de Hertha 
Perez. Au fost publi*- 
cate, de asemenea, în 
această colecție o cu
legere de texte din Proza 
istorică greacă (cu un 
studiu introductiv de D. 
M. Pippidi). precum și o 
Antologie lirică greacă, 
selecție și traducere de 
Simina Noica. Aceste flo- 
rilegii poetice ori cresto
mații de texte oferă, îna
inte de toate, posibilitatea 
prospectării rapide a ți
nui spațiu literar. Deși uti
litatea didactică a unor a- 
semenea antologii (instru
mente de lucru pentru e- 
levi și studenți) nu poa
te fi îndeajuns accentua
tă, ele constituie pentru 
orice iubitor al cărții — 
dacă sînt judicios con
cepute — un îndreptar bi
nevenit, un itinerar posibil 
într-un vast tărîm al lite
raturii.

Un 
tr-un 
puțin 
oferă
ta Antologia poeziei bra
ziliene. Descoperim cu 
încîntare în acest elegant 
volum poezia unei țări- 
continent. Urmărim o în-

Editurii Kriterion li revine 
numai îndatorirea de 
cărți scrise în limbile naționa
lităților conlocuitoare — cele mai 
reprezentative urmînd a fi traduse 
și în limba română — ci și aceea 
de a asigura traducerea celor mai 
de seamă creații ale literaturii ro
mâne în limbile maghiară, germa
nă sau sîrbă. Astfel, Editura Krite
rion își aduce contribuția la mai 
buna cunoaștere a valorilor litera
turii noastre, la popularizarea lor 
peste hotare.

Volumele recent tipărite în limba 
germană ilustrează o dată în plus 
posibilitățile de care editura dis
pune în această direcție. Să amin
tim, de pildă, romanul lui Cezar 
Petrescu „Aurul negru", apărut în 
traducerea competentă a lui Thea 
Constantinides. Este de remarcat 
faptul că opera lui Cezar Petrescu, 
care și-a găsit relativ de timpuriu 
traducători competenți în alte limbi 
de circulație, a fost prezentată mai 
tîrziu și mai rar în limba germană ; 
de aceea versiunea de față a „Au
rului negru" este mai mult decît 
binevenită, ea completînd o resim
țită lacună.

Și din monumentala operă a lui 
Mihail Sadoveanu, traducerile în 
limba germană au fost destul de 
tîrzii și sporadice, în perioada din
tre cele două războaie, singura 
realizare temeinică fiind aceea a lui 
Harald Krasser, publicată la Miin- 
chen, în 1936, sub titlul „Femeia lui 
Nechifor Lipan" și reeditată de a- 
tunci de repetate ori, în. țară și 
străinătate. Incepînd însă cu „Mi- 
trea Cocor", în traducerea lui Os
car Walter Cisek, aproape că nu a 
fost an în care să nu apară o carte 
sau alta din tezaurul sadovenian, 
la noi sau dincolo de hotare, ca de 
exemplu „Neamul Șoimăreștilor", 
apărut în 1969 în editura berlineză 
„Verlag der Nation" (R.D.G.). în 
colaborare cu aceeași editură, Kri
terion a scos acum „Nifnta Domni
ței Ruxanda", traducerea romanu
lui aparținîndu-i tot lui Thea Cons
tantinides.

In fine, ultima dintre aceste 
cente apariții, romanul știinițifico- 
fantastic „Orașe scufundate" de 
Felix Aderca, apare în traducerea 
lui Erich Mesch în colecția „Fe- 
rienbiicher" (Cărțile pentru vacan
ță), serie de largă popularitate, pro
gramată a cuprinde circa șase tit
luri pe an. Romanul lui Felix A- 
derca, apărut în 1936, a fost prezen
tat acum cîteva luni cu mare succes 
și de editura clujeană Dacia, în tra
ducerea maghiară a lui Bihari 
Lâszlo. Evident, „Orașe scufunda
te" constituie un jalon important 
pe drumul parcurs de literatura 
științifico-fantastică românească, de 
la Al. Macedonschi și pînă astăzi. 
Documentatul cuvînt-înainte al tra
ducerii germane, scris de Franz 
Storch, constituie o caldă pledoarie 
pentru acest gen literar.

Urmînd unor volume ca „Iubire 
magică" de Vasile Voiculescu și 
„Ultima noapte de dragoste, întîia 
noapte de război" de Camil Petres
cu, publicate de editura Kriterion 
la începutul anului, cele trei cărți 
amintite mai sus vădesc seriozita
tea cu care sfe pășește pe calea 
popularizării literaturii române în 
rîndurile naționalităților conlocui
toare cît și peste hotare. Ținînd 
seama că în prezent se definitivea
ză planul de perspectivă al editu
rilor, ar fi de recomandat ca pro
blemele ce privesc acest sector să 
nu fie discutate doar în cadrul con
siliilor editoriale de strictă specia
litate, ci să se supună discuției pu
blice, în periodicele literare, 
putea 
lurile
apropiat, ci și traducerile existente 
sau cele apărute în străinătate, 
pentru a evita pe de o parte even
tualele repetări, iar pe de alta pen
tru a identifica „petele albe" de pe 
o hartă imaginară a traducerilor 
necesare, pete albe care se cer, de 
bună seamă, prospectate și Înlătu
rate.

Formată la școala 
„Cuvîntului liber", un
de s-a și afirmat prin 
reportaje, portrete, ta- 
blete-eseu, surprinzind, 
cu o reală acuitate a 
observației și cu o fină 
caligrafie atmosfera e- 
pocii, Dorina Rădu- 
lescu ne propune azi, 
cu acest volum, apărut 
in Editura Cartea Ro
mânească, o retrospec
tivă jurnalistică ve
nind să definească 
profilul unui gazetar 
militant.

De la acel caustic 
portret intitulat „Li
vreaua cu fireturi invi
zibile", publicat, în 
1936, in „Cuvintul li
ber", ilustrind la tină- 
ra gazetară de atunci 
virtuțile pamfletarului 
— la paginile din 
capitolul „însemnări de 
călătorie", cartea e 
mărturia unei conștiin
țe lucid angajate, dar

nu mai puțin vibrind 
sentimental.

O favorabilă dispo
nibilitate, proprie ga
zetarului profesionist, 
face ca autoarea să a- 
bordeze, adesea cu e- 
gal succes, în limitele 
cursivului, astăzi încă 
atît de puțin prezent 
în presă, subiectele 
cele mai diverse : o 
expoziție de sculptură, 
creația unui artist de 
cinema, construcțiile 
moderne de la „Nep- 
tun“, peisajul olandez 
sau „drama" unor ba- 
calaureați.

De fiecare dată, pon
derea drămuiește echi
librat cuvintele, o grijă 
vizibilă netezește as- 
peritățile, fraza se a- 
șează cuminte la locul 
ei, culoarea nu violen
tează. rămînînd 
expresivă.

Recunoaștem 
dată in paginile

se in acest volum au
tentica vocație a scrii
torului, recunoaștem, in 
același timp, „rădăci
nile" romanului „Vir- 
tej“ ; mă 
pildă, la 
coavet", 
Boambă", 
rul“, la „Moș Bădiță", 
tntîlnim aici plăcerea 
de a povesti însoțită de 
darul -viu al evocării, 
cînd cuvintele capătă 
relief și culoare, cînd 
din citeva linii un por
tret se însuflețește și 
reușește să ne devină 
familiar. In sfirșit, se 
cuvine să subliniem, in 
încheierea acestor suc
cinte însemnări, încli
nația relevabilă a au
toarei spre șlefuirea 
poetică a frazei.

Nu 
altfel, 
chide

GEORGE BARIȚIU (1861- 
1892)
Vasile Voiculescu : ZAHEI 
ORBULTitus Mocanu: DESPRE 
SUBLIM (seria „Discobolul")

treagă evoluție a lirismu
lui, de la formele ei re
nascentiste și baroce, prin 
romantism și simbolism, 
pînă la formele cele mai 
înaintate ale poeziei con
temporane. între primul 
antologat — Gregorio de 
Matos Guerra, născut la 
20 decembrie 1633 — și ul
timul — Octavio Mora, 
născut lâ 4 mai 1933 —

altul. Găsim, împletite, 
pentru noi în modul cel 
mai surprinzător, elemen
te cultiste, și motive ce 
aparțin universului arhaic 
al culturii indiene ori 
negre. Gregorio de Ma
tos Guerra și Claddio Ma
nuel da Costa sînt încă 
tributari poeziei clasice, 
renascentiste, europene.

e un spațiu de trei sute 
de ani. Trei sute de ani 
de poezie și aproximativ 
cincizeci de poeți care ne 
sint prezentați, fiecare, 
cu citeva scrieri semnifi
cative. O scurtă notă bi
bliografică dedicată fiecă
rui poet suplinește, în- 
trucîtva, lipsa unui tablou 
de ansamblu al poeziei 
braziliene.

Cite revelații ne oferă 
această antologie ! Ten
dințe, curente diverse în 
care recunoaștem clima
tul european 
programe și 
ale secolelor 
manifestă in 
ziliană altfel 
teraturile cunoscute nouă, 
ale Europei. Fondul Însuși 
autohton al culturii pri
mitive din Brazilia este

Dar, pe măsură ce poe
zia braziliană se desco
peră pe sine, ea își găseș
te sursele autohtone 
inspirație în folclorul 
dian și negru, ca și 
cîntecele populare 
portughezilor stabiliți 
noul continent. Astfel, a- 
semenea poeților germani 
din perioada „Sturm-und 
Drang", care refuzau mo
delul clasicilor francezi, 
romanticul Goncalves Dias 
(1823—1864) îi renegă pe 
clasicii portughezi și, cîn- 
tîndu-și țara, solul natal, 
in octosilabele sale, în
drumă școala romantică 
braziliană spre „india
nism". Este extrem de in
teresantă asocierea moti
velor în poezia sa — în 
care recunoști influența 
lui Novalis ori a lui Hdl-

derlin — cu elementele 
folclorice ale indienilor 
Guarani (ca, de pildă, in 
poemul J-Juca-Pirama). 
Un alt poet de seamă, 
Joaquim Măria Machado 
de Assis (1839—1908), adu
ce în atmosfera turbulent 
romantică a poeziei vre
mii sale ordinea și serio
zitatea profundă a unui 
lirism de meditație. Iro
nist și elegiac, clasicis
mul aparține — oarecum 
— naturii sale. Reprezen
tat în antologie prin so
netul „Lumină între um
bre" și printr-un frumos 
poem, „Logodnă", el este 
poetul care a construit o 
vastă operă de introspec
ție și protecție în imagi
nar, magistrul unor poeți 
din secolul nostru șl unul 
dintre aceia pe care am 
dori să-i cunoaștem mai 
de aproape într-o mai 
amplă traducere. Tot ast
fel, sonetele prin care 
este reprezentat Joăo de 
Cruz e Sousa, poet sim
bolist, fiu al unor sclavi 
negri, ne incită să-i citim 
„Evocațiile", din care am 
dori, în viitor o traduce
re mai bogată. Interesan
te sînt, de asemenea, 
poeziile aparținînd gene
rațiilor lirice ale secolu
lui nostru. Cu atît mai 
mult cu cît s-ar putea 
stabili chiar unele parale
lisme ori corespondențe 
cu poezia română contem
porană.

Poetul Darie Novăceanu 
se dovedește a fi, prin 
această antologie, un tra
ducător talentat. Notele 
sale biobibliografice — deși 
sumare — sînt deosebit de 
prețioase, aducînd o serie 
de informații esențiale 
cu privire la poezia bra
ziliană.
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Acordarea gradului de ofițer 

absolvenților din promoția 1970
Tovarășul Paul Niculescu-Mizil, 

membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent, secretar al 
C.C. al P.C.R., a primit ieri delega
ția de activiști ai P.C.U.S., condusă 
de B. N. Moraliov, adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., care face 
o vizită de prietenie în țara noastră.

La întîlnire, care a decurs intr-o 
atmosferă cordială, tovărășească, a 
participat Vasile Vlad, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.

întoarcerea din R.S.F. Iugoslavia 
a delegației conduse de tovarășul 

Emil Drăgănescu
Luni seara s-a înapoiat în Capitală, 

venind din R.S.F. Iugoslavia, dele
gația condusă de tovarășul Emil Dră
gănescu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, președintele părții 
române în Comisia mixtă de colabo
rare economică româno-iugoslavă.

Din delegație au făcut parte Octa
vian Groza, ministrul energiei elec
trice, Grigore Bârgăoanu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale

/ ★

în perioada 25—27 decembrie a 
avut loc la Kladovo întîlnirea de 
lucru a președinților celor două 
părți în Comisia mixtă de colaborare 
economică româno-iugoslavă — Emil 
Drăgănescu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, și Dușan Gligo- 
rievici, membru al Vecei Executive 
Federale a Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia.

Cu acest prilej s-a examinat sta
diul realizării înțelegerilor convenite 
la întîlnirile care au avut loc intre 
cei doi președinți ai Comisiei mixte 
în perioada decembrie 1969 — de-

Acord de cooperare științifică și tehnologică 
intre România și India

La 28 decembrie la Ministerul Afa
cerilor Externe a avut loc schimbul 
instrumentelor de ratificare a Acor
dului de cooperare științifică și teh
nologică între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii India.

Schimbul instrumentelor a fost e- 
fectuat din partea română de Mihai

Măsuri privind îmbunătățirea transportului 
pe C.F.R. in perioada sărbătorilor de iarnă
Cum vom călători în perioada săr

bătorilor de iarnă — iată întrebarea 
foarte des întîlnită în aceste zile. Răs
punsul il dă Departamentul Că
ilor Ferate prin măsurile luate 
in această privință. Preocupă
rile pentru satisfacerea cît mai 
completă a cererilor de transport și 
asigurarea unor condiții bune de călă
torie s-au materializat în punerea în 
circulație a unor trenuri suplimen
tare și introducerea de noi vagoane 
la garniturile trenurilor de călători 
pînă la atingerea tonajului maxim. în 
cadrul departamentului, regionalelor 
C.F,R. șl în stațiile cu trafic intens 
au fost înființate comandamente care 
au sarcina să rezolve operativ pro
blemele ivite ca urmare a afluenței 
mari de călători. S-a dispus astfel 
ca în stațiile București-Nord, Bucu-
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HOCHEI PE GHEAȚĂ

Campionatele europene pentru juniori
• Ieri, România-Bulgaria 9-0

Un eveniment deosebit pentru ho
cheiul pe gheață internațional : au 
început campionatele europene pen
tru juniori. Grupa A se dispută în 
Cehoslovacia (la Presov), iar grupa 
B — după cum am mai anunțat — 
în România (la București), cu parti
ciparea echipelor Bulgariei, Danemar
cei, Poloniei, României și Ungariei.

*
Pe patinoarul acoperit „23 August" 

a avut loc ieri meciul inaugural al 
grupei secunde a „europenelor". Pe 
oglinda de gheață s-au întilnit echi
pele României și Bulgariei.

Juniorii noștri, într-o bună formă, 
și-au surclasat adversarii, cîștigînd 
cu scorul de 9—0. De reținut că în pri
ma repriză și in cea de-a treia, echipa 
română a înscris cîte 4 goluri. Repri

Hocheiștii noștri în faza de finalizare a unuinou. atac (moment din me
ciul de ieri dintre juniorii români și bulgari)

(Foto ; M. Andreescu)

A fost prezent I. S. Ilin, însărcinat 
cu afaceri a.i. al Uniunii Sovietice 
la București.

*
In timpul vizitei în țara noastră, 

delegația a avut întilniri la secția 
relațiilor externe și secția organi
zatorică ale C.C. al P.C.R., la Comi
tetul județean Brașov al P.C.R., a 
vizitat unități economice, instituții 
de cultură și artă din București și 
din județul Brașov.

de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, și un grup de consilieri 
și experți.

La sosire, în Gara de Nord, erau 
prezenți Ion Pățan, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, miniștri, con
ducători de instituții centrale.

A fost de față Iso Njegovan, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești.

cembrie 1970 și s-au analizat posibi
lități și forme noi de creștere și 
diversificare a colaborării și coope
rării româno-iugoslave. O atenție 
deosebită s-a acordat folosirii în 
continuare a potențialului hidroener
getic al Dunării în sectorul comun, 
livrărilor reciproce de materii prime 
pe o perioadă de lungă durată, colabo
rării în domeniul energeticii, coope
rării în industria chimică etc. S-a 
convenit totodată programul activi
tății Comisiei mixte pentru perioada 
următoare. Convorbirile s-au desfă
șurat intr-o atmosferă cordială și de 
deplină înțelegere reciprocă.

(Agerpres)

Marin, adjunct al ministrului aface
rilor externe, iar din partea indiană 
de S. Than, ambasadorul Indiei la 
București.

La ceremonie au asistat funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, Consiliul Național al Cerce
tării Științifice, precum și membri ai 
Ambasadei Indiei la București.

rești-Basarab șl București-Grlvița să 
existe cîte o garnitură de vagoane de 
rezervă, destinate satisfacerii optime 
a cererilor de transport.

în zilele de 30 și 31 decembrie 1970, 
precum și pe 2 și 3 ianuarie 1971, 
va fi sporită capacitatea trenurilor de 
călători pe direcțiile care leagă Capi
tala cu localitățile : Brașov, Craiova, 
Roșiorii de Vede, Pitești, Buzău, Su
ceava, Sibiu, Cluj, Timișoara și al
tele.

Alte măsuri prevăd ca In zilele de 
mare aglomerație, în marile stații de 
cale ferată și la agențiile de voiaj 
să funcționeze case de bilete supli
mentare. Totodată se anunță că agen
țiile de voiaj vor fi închise în zilele de 
1 și 2 ianuarie, iar pe 3 ianuarie ele 
vor funcționa între orele 7 și 20.

za secundă însă a fost echilibrată, 
hocheiștii tricolori înscriind doar un 
singur gol.

Astăzi după-amiază se dispută, în 
cuplaj, partidele Bulgaria — Dane
marca (ora 14) și România — Unga
ria (ora 16,30).

Primele meciuri din grupa A
La Presov (Cehoslovacia) au înce

put întrecerile grupei A a campio
natelor europene de hochei pe ghea
ță rezervate juniorilor. Principalele 
favorite ale competiției au obținut 
victoriile scontate : echipa Cehoslova
ciei a învins cu scorul de 19—3 (7—1, 
4—0, 8—2) selecționata Norvegiei, iar 
reprezentativa U.R.S.S. a dispus cu 
12—0 (7—0, 3—0, 2—0) de formația 
R.F. a Germaniei.

Luni dimineața, la școlile militare 
de ofițeri activi „Nicolae Bălcescu“, 
„Aurel Vlaicu", „Leontin Sălăjan“, 
„Mihai Viteazu" și „Mircea cel Bă- 
trin" a avut loc solemnitatea acor
dării gradului de ofițer' absolvenți
lor din promoția 1970.

Au participat adjuncți ai ministru
lui forțelor armate, comandanți de 
arme, reprezentanți ai organelor lo
cale de partid și de stat, generali și 
ofițeri, membri ai gărzilor patriotice 
și ai detașamentelor de pregătire a 
tineretului pentru apărarea patriei.

In cadrul festivităților, după into
narea Imnului de stat al Republicii 
Socialiste România, s-a dat citire 
ordinului ministrului forțelor arma
te pentru acordarea gradului de ofi
țer noii promoții. Apoi au fost în- 
minate premii absolvenților care au 
obținut rezultate deosebite în pre
gătirea lor.

Reprezentanții ministrului forțelor

Jubileul unei
PIATRA NEAMȚ (Corespondentul 

„Scînteii", I. Preda).
Ieri după-amiază, la Casa de cul

tură din Piatra Neamț a avut loc 
adunarea festivă dedicată împlinirii 
a 50 de ani de la înființarea între
prinderii mecanice „Ceahlăul" din lo
calitate. La festivitate au luat parte 
reprezentanți ai organelor județene 
și municipale de partid și de stat, ai 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini și ai Centralei industriale 
pentru mașini agricole, muncitori, 
tehnicieni și ingineri ai întreprinderii 
sărbătorite, numeroși invitați.

în încheierea adunării, cei prezenți 
au adoptat textul unei telegrame a- 
dresate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
între altele : „Harnicul nostru colec
tiv, avînd în frunte comuniștii, a 
reușit să realizeze, cu un înalt simț 
de răspundere, toți indicatorii de 
plan, asigurind o producție substan
țială de instalații de irigare prin as- 
persiune, utilaj tehnologic pentru in
dustria alimentară, generatori de a- 
cetilenă și alte produse. Toate rea
lizările muncii noastre de pînă acum 
le dedicăm Partidului Comunist Ro
mân, al cărui glorios semicentenar 
îl vom sărbători în curînd. Eforturile

Știri culturale
3

în sala de marmură a Casei Scin- 
teii a avut loc luni seara o adunare 
festivă organizată de Asociația ci
neaștilor din țara noastră, cu ocazia 
împlinirii a 75 de ani de la nașterea 
cinematografiei și a 20 de ani de ci
nematografie socialistă în România.

Manifestarea, la care au participat 
reprezentanți ai conducerii Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și Artă, 
regizori, scenariști, actori, critici de 
film și alți oameni de artă și cultură, 
a fost deschisă de Mircea Drăgan, 
președintele Asociației cineaștilor.

Despre istoricul celei de-a șaptea 
arte, despre succesele dobîndite de ci
nematografia română în noile condi
ții ale socialismului au vorbit regi
zorul Ion Popescu-Gopo, vicepreșe
dinte al A.C.I.N., criticul D. I. Su- 
chianu și scriitorul Mircea Șîntim- 
breanu, directorul Centrului național 
al cinematografiei.

★
Cu același prilej, la Centrul din 

Craiova al Academiei de științe so
ciale și politice a fost organizată o 
seară omagială. Membrii cineclubu- 
rilor din județ au prezentat o parte 
dintre cele mai reușite filme reali
zate de ei.

în cadrul manifestărilor, prilejuite 
de aniversarea a 75 de ani de la naș
terea cinematografiei, la Muzeul de 
istorie a municipiului București s-a 
deschis luni expoziția „75 de ani de 
cinema — prezențe românești", orga
nizată sub auspiciile Asociației ci
neaștilor, Institutului de istoria artei 
și Arhivei naționale de filme.

Aseară la Floreasca

Gala celor mai buni sportivi 
români ai anului

O AU FOST ACORDATE TITLURI DE MAEȘTRI EMERIȚI Șl 
ANTRENORI EMERIȚI

Aseară, in Sala sporturilor de la 
Floreasca, Consiliul Național pentru 
Educație Fizică și Sport a organizat o 
gală în cadrul căreia au fost decer
nate trofeele „Cupa Federației" celor 
mai buni sportivi ai anului 1970 la 30 
de discipline. Cupa rezervată celui 
mai bun sportiv român al anului a 
fost acordată tenismanului Ilie Năs- 
tase (Steaua).

în cadrul festivității au fost acor
date unor sportivi fruntași titlurile de 
maeștri emeriți ai sportului. Printre 
cei care au primit această înaltă dis

în cîteva rînduri
HANDBAL — In prima zi a tur

neului internațional masculin de 
handbal de la Utrecht (Olanda), se
lecționata Franței a învins cu sco
rul de 18—15 (10—8) formația Fin
landei. Intr-un alt joc, reprezentativa 
Olandei a dispus cu 23—15 (9—7) de 
echipa Austriei.

FOTBAL — în meciul derby al eta
pei a 15-a a campionatului portughez 
de fotbal, liderul clasamentului, 
Sporting Lisabona, a pierdut la scor 
(1—5) in fața formației Benfica Lisa
bona. Alte rezultate : Farense — Var- 
zim 0—0 ; Setubal — Academica 3—1 ; 
Leixoes — Cuf 1—0 ; Bareirense — 
Boavista 2—1 ; Tirsense — Gui
maraes 2—2 ; Belenense — F.C. Porto 
1—2.

• După disputarea a 13 etape, în 
campionatul de fotbal al Greciei con
duc formațiile Panathinaikos și 
A.E.K.. cu cîte 33 puncte fiecare, ur
mate de Panionios (32 p), Heraklis/ 
Apollon (31 p) etc. Iată rezultatele 
tehnice ale etapei : Panionios — Ega- 
leo 1—2 ; Ethnikos — Kavala 2—1 ; 
Panseraikos — E.P.A. 3—1 ; A.E.K. — 
Panathinaikos 1—1 ; O.F.I. — Veria 
1—2 ; Proodeftiki — Apollon 1—1J 

armate i-au felicitat călduros pe ti
nerii ofițeri cu prilejul intrării in 
rîndul cadrelor active ale armatei.

Absolvenții școlilor militare de ofi
țeri au adresat telegrame Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretarul general al 
partidului, președintele Consiliului 
de Stat, comandantul suprem al for
țelor noastre armate, prin care, ex- 
primîndu-și devotamentul fără de 
margini față de patrie și popor, față 
de partid, de cauza socialismului, se 
angajează să-și îndeplinească dato
ria cu onoare și demnitate, să nu-și 
precupețească eforturile pentru apli
carea în practică a cunoștințelor 
acumulate în școală, de a se dovedi, 
în întreaga activitate, comandanți 
destoinici, exemplu de bărbăție și 
dîrzenie, model de comportare ostă
șească și cetățenească.

(Agerpres)

întreprinderi
noastre vor fi amplificate pe mă
sura marilor răspunderi ce ne revin. 
La sfîrșitul cincinalului viitor, în
treprinderea noastră va deveni o 
puternică uzină constructoare de 
mașini agricole, cu o producție glo
bală anuală de aproape un miliard 
de lei. Ne angajăm că vom depune 
toate eforturile pentru îndeplinirea 
cu succes a acestor sarcini".

Ajutor destinat 
Crucii Roșii 
pakistaneze

Consiliul Național al Crucii Roșii 
a Republicii Socialiste România a 
hotărît să acorde Crucii Roșii pa
kistaneze un nou ajutor, constînd 
din corturi și pături pentru populația 
sinistrată în urma calamităților na
turale, care au provocat imense dis
trugeri în Pakistanul de Est.

(Agerpres)

Sînt expuse exemplare ale prime
lor aparate de filmat, printre care și 
cel cu care savantul român Gheorghe 
Marinescu a realizat în 1896 primul 
film științific din lume, precum și 
primul aparat sonor românesc, creat 
de inginerul A. Bielusici. Pe panouri 
este ilustrată istoria cinematografiei 
mondiale, de la Lumiere și Edison 
și pînă în zilele noastre. Sînt, de ase
menea, prezentate afișe ale unora 
dintre primele filme românești, pre
cum și ale unor filme străine realizate 
în anii de început ai existenței cine
matografului, care au rulat în țara 
noastră. Alte exponate înfățișează 
dezvoltarea pe care a înregistrat-o 
an de an cinematografia românească 
în anii socialismului, rezultatele ac
tivității cineaștilor noștri în cele trei 
studiouri : „București", „Alexandru 
Sahia" și „Animafilm".

La vernisaj au fost prezenți ci
neaști, actori și critici de film, alți 
oameni de artă și cultură, ziariști, un 
numeros public.

★
La Casa Centrală a Armatei a avut 

loc luni adunarea festivă consacrată 
sărbătoririi a două decenii de la în
ființarea Editurii Militare.

Au luat parte reprezentanți ai 
unor instituții centrale, personalități 
științifice și culturale, scriitori și 
critici literari, generali și ofițeri 
superiori, veterani ai războiului 
antihitlerist, numeroși colaboratori 
ai editurii.

(Agerpres)

tincție sportivă figurează atleții Șer- 
ban Ciochină, Ileana Silai, țintașul 
Petre Șandor, boxerul Vasile Mariu- 
țan, șahistele Margareta Teodorescu, 
Elisabeta Polihroniade, aviatorul spor
tiv T. Tănăsescu etc. Titlul de an
trenor emerit a fost acordat lui Elias 
Baruch (atletism), Maria Simionescu 
(gimnastică), S. Ferencz (baschet), M. 
Spakov, Cr. Panaitescu (box), S. Sa
marian (șah) etc. Cei distinși au fost 
felicitați de tov. Anghel Alexe, pre
ședintele C.N.E.F.S.

Fostir — Heraklis 1—4 ; Pierikos — 
P.A.O.K. 0—0.

HALTERE. — Cu prilejul unui 
concurs de haltere desfășurat la Tar
tu (R.S.S. Estonă), cunoscutul cam
pion sovietic Jan Taits a stabilit un 
nou record mondial la categoria grea 
(stilul „împins") cu performanța de 
201 kg. Vechiul record era de 200,500 
kg și aparținea aceluiași sportiv.

TENIS — Tradiționalul turneu in
ternațional de tenis „Orange Bowl" 
(rezervat juniorilor) de la Miami 
Beach (Florida) a continuat cu des
fășurarea partidelor din cadrul „sfer
turilor de finală" ale probei de simpiu 
masculin. Jucătorul american Harold 
Solomon l-a întrecut cu 7—5, 6—4 pe 
mexicanul Raul Ramirez, iar suede
zul Leif Johansson a dispus cu 6—4, 
6—4 de americanul Chris Hagey.

• In prima semifinală a competi
ției feminine de tenis pentru „Cupa 
federației internaționale", echipa An
gliei a învins cu 3—0 formația S.U.A. 
în echipa engleză au figurat cunos
cutele jucătoare Ann Jones și Virgi
nia Wade.

0 BOGATĂ ISTORIE 
DE LUPTĂ REVOLUȚIONARĂ

Cu cinci decenii in urmă, la Con
gresul al XVIII-lea al Partidului so
cialist francez, ținut la Tours, majo
ritatea covîrșitoare a participanților
— peste 2/3 din mandate — s-a pro
nunțat, in seara zilei de 29 decem
brie 1920, pentru transformarea parti
dului într-un partid muncitoresc 
de tip nou, revoluționar, adoptînd 
hotărîrea de a adera la Internațio
nala a IlI-a comunistă, creată de 
Lenin. Astfel, în condițiile ascuțirii 
contradicțiilor din societatea fran
ceză de după primul război mondial, 
compromiterii practicilor și ideologiei 
reformiste, . ale avintului luptei re
voluționare care a cuprins ță
rile europene după Marea Revo
luție Socialistă din Octombrie, 
a luat naștere Partidul Comu
nist Francez. Cu rădăcinile adînc 
înfipte în realitățile țării, el prelua 
și ridica pe o treaptă superioară glo
rioasele tradiții revoluționare ale ma
relui popor francez, ale primelor miș
cări socialiste din Franța, minunata 
moștenire de eroism și ideal a Comu
nei din Paris — prima revoluție pro
letară, de la a cărei afirmare glo
rioasă și dramatică se va împlini, in 
lunile următoare, un secol.

încă în primii ani ai activității sale, 
P.C.F., supus adeseori măsurilor re
presive ale autorităților reacționare, 
s-a situat în fruntea unor mari lupte 
muncitorești — ceea ce a contribuit 
la călirea sa organizatorică și ideolo
gică, la întărirea compoziției sale 
proletare, la strîngerea legăturilor 
sale cu masele. Din rîndurile sale s-au 
ridicat numeroase cadre de condu
cere, în frunte cu muncitorul miner 
Maurice Thorez, care, în 1924, a fost 
ales membru al Comitetului Central, 
iar începînd din 1930 și pînă în 1964, 
cînd a încetat din viață, a deținut 
funcțiile de înaltă răspundere de se
cretar general și președinte al parti
dului.

Efectiv, istoria de cinci decenii a 
Partidului Comunist Francez este 
strîns legată de toate bătăliile duse 
de clasa muncitoare, de masele largi, 
împotriva exploatării, pentru drep
turi și libertăți, democrație și 
pace, pentru adinei prefaceri progre
siste, pentru o Franță liberă, inde
pendentă, socialistă.

în același timp, P.C.F. s-a mani
festat de la nașterea sa ca un pac- 
tid internaționalist, desfășurînd am
ple acțiuni de solidaritate cu lupta 
popoarelor pentru libertate, pentru 
dreptul de a-și hotărî singure soarta.

Stegar al luptei pentru democra
ție, pentru interesele vitale ale po
porului francez, P.C.F. s-a afirmat ca 
o forță activă în combaterea perico
lului fascist, a cursului spre război 
pe care îl lua politica imperialistă, în 
lupta împotriva pregătirii unui nou 
război mondial. P.C.F. a fost inspi
ratorul și organizatorul marilor ac
țiuni de masă — demonstrații și 
greve de amploare fără precedent — 
din februarie 1934 pentru zădărni
cirea încercărilor de puci fascist. 
Chemînd la unirea clasei muncitoare, 
a tuturor forțelor democratice în ve
derea combaterii, pericolului fascist 
în Franța, P.C.F. a încheiat, în 1934, 
un pact al unității de acțiune cu 
partidul socialist — preludiul creării 
„Frontului popular de luptă pentru 
pîine, libertate și pace", menit să 
reunească clasa muncitoare și clasele 
mijlocii de ia orașe și sate. Poporul 
francez s-a pronunțat pentru progra
mul Frontului popular, asigurîndu-i 
o victorie strălucită în alegerile din 
1936, ceea ce a barat calea ascen
siunii fascismului în Franța.

In timpul războiului civil din Spa
nia, P.C.F. și-a manifestat solidarita
tea activă cu lupta forțelor progre
siste, democratice, republicane, a de
nunțat cu vigoare politica guvernelor 
Franței, Angliei și S.U.A. de așa-zisă 
„neintervenție" care a lăsat Repu
blica Spaniolă pradă fascismului.

Un merit nepieritor și-a dobîndit 
Partidul Comunist Francez în anii 
luptei naționale a poporului francez 
împotriva cotropitorilor hiitleriști. Ți- 
nînd mereu sus, în ciuda condițiilor 
grele ale luptei ilegale, steagul luptei 
de eliberare, P.C.F. a inițiat primele 
grupuri armate și formațiunile de 
franctirori și partizani, a creat Fron
tul Național, care-i reunea pe comu
niști și pe alți patrioți însuflețiți de 
idealul eliberării țării, a fost sufletul 
maquis-ului care a dat grele lovituri 
ocupantului, a condus insurecția for
țelor populare din Paris în august 
1944, luptind, după deschiderea celui 
de-al doilea front, alături de forțele 
armate ale guvernului provizoriu al 
Republicii Franceze, condus de gene
ralul de Gaulle, pînă la victoria fi
nală a coaliției antihitleriste. 75 000 de 
comuniști au căzut sub gloanțele hi- 
tleriștilor sau și-au găsit moartea în 
lagărele de exterminare ale acestora,
— ceea ce a atras partidului denumi
rea glorioasă de „partid al împușca- 
tilor".

Demonstrîndu-șf într-un mod atît 
de pregnant pe cîmpurile de luptă 
patriotismul fierbinte, identitatea cu 
aspirațiile și interesele supreme ale 
națiunii franceze, Partidul Comunist 
Francez a ieșit din război cu rîndurile 
puternic întărite, cu un prestigiu și 
o influență considerabil sporite. La 
alegerile pentru Adunarea Constitu
antă din octombrie 1945, ca și în ale
gerile parlamentare din noiembrie 
1946, partidul comunist a obținut 
peste 5 000 000 de voturi, afirmîndu-se 
ca cel mai mare partid al Franței. 
Participarea la guvern a reprezentan
ților P.C.F. timp de mai bine de doi 
ani a permis realizarea unor Impor
tante măsuri sociale în favoarea ma
selor muncitoare franceze ; înlătura
rea comuniștilor din guvern a marcat 
începutul unei politici care a adus 
grave prejudicii intereselor funda
mentale ale poporului francez.

Sînt binecunoscute acțiunile vi

vremea Ședința festivă a C. C.

Timpul probabil pentru zilele de 
30, 31 decembrie și 1 ianuarie. în 
țară i Vreme umedă și închisă. Vor 
cădea precipitații sub formă de bur
niță și ploaie în sud și sub formă de 
lapoviță și ninsoare în rest. Vînt po
trivit, temperaturile minime vor os
cila între minus 7 grade și plus 
3 grade, iar maximele între zero și 
10 grade. Ceață mai ales dimineața și 
seara. în regiunea de munte va 
ninge frecvent. La București : Vreme 
umedă și închisă, cu burniță și ploi 
slabe. Vînt potrivit, temperatura ușor 
variabilă. 

guroase inițiate și conduse de 
P.C.F. în anii de după război pen
tru promovarea revendicărilor eco
nomice și social-politice ale muncito
rilor francezi, împotriva ofensivei 
monopolurilor ca și a politicii de în- 
feudare economică și politică a Fran
ței. O puternică influență au exerci
tat marile campanii de masă, conduse 
de partid, împotriva pactului agresiv 
al Atlanticului, contra amplasării ba
zelor militare ale N.A.T.O. pe terito
riul francez, împotriva războaielor 
coloniale în Indochina, a agresiunii 
americane în Vietnam, pentru pace 
în Algeria. Toate aceste acțiuni au 
avut un larg ecou în Franța și peste 
hotare. P.C.F. este o forță de bază a 
vieții politice și sociale din Franța, 
care se bucură de încrederea maselor 
— așa cum a arătat, între altele, fap
tul că la ultimele alegeri prezidenția
le, candidatul P.C.F., tovarășul Jac
ques Duclos, a întrunit aproape 5 
milioane de voturi.

Congresele P.C.F., plenarele din ul
timii ani ale Comitetului Central au 
stabilit ca obiectiv principal în eta
pa actuală lupta pentru reînnoirea 
țării, pentru o democrație politică și 
economică avansată, deschizînd dru
mul spre realizarea socialismului în 
Franța, potrivit tradițiilor și condi
țiilor specifice din această țară.

Pentru realizarea acestor obiective 
se impune, ca o sarcină de importanță 
hotărîtoare — așa cum subliniază în

Aniversarea 
semicentenarului 

Partidului Comunist 
Francez

permanență documentele P.C.F. — 
realizarea unității de acțiune a cla
sei muncitoare, a tuturor oamenilor 
muncii. In acest sens au o impor
tanță deosebită convorbirile care se 
poartă între cele două principale 
partide ale stîngii franceze — 
partidul comunist și partidul so
cialist — asupra condițiilor fun
damentale ale unui acord politic 
între ele pentru unirea forțelor mun
citorești. Bilanțul încheiat după un an 
de la începerea acestor convorbiri — 
publicat zilele trecute — cuprinde 
numeroase probleme de fond asupra 
cărora s-a constatat convergență de 
păreri, menționîndu-se și punctele a- 
supra cărora nu s-a realizat încă o 
înțelegere. Cele două partide au luat 
hotărîrea de a continua tratativele, 
subliniind totodată că o înțelegere 
completă asupra tuturor probleme
lor nu constituie o condiție preala
bilă pentru organizarea de acțiuni 
comune.

în același timp, P.C.F. se pronunță 
neabătut pentru o strinsă colaborare 
a comuniștilor cu alte formații politi
ce de stingă, cu organizațiile politice 
ale catolicilor, pornindu-se de la 
considerentul că progresul social, con
struirea unei societăți noi privesc 
pe toți oamenii muncii, pe . deasupra 
convingerilor lor filozofice și reli
gioase, și pot fi realizate numai prin 
înmănuncherea eforturilor tuturor 
oamenilor demoorați și progresiști.

Afirmîndu-și poziția sa ca „un 
partid ai cărui membri sînt pa
trioți devotați trup și suflet in
tereselor poporului francez", Parti
dul Comunist Francez, ca detașament 
al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale, subliniază nece
sitatea îmbinării organice a răspun
derilor naționale cu cele internațio
nale. „P.C.F. — afirmă tovarășul 
Waldeck Rochet, secretar general al 
partidului — este ferm atașat prin
cipiului suveranității fiecărui partid 
comunist și principiului internaționa
lismului proletar. Partidele comu
niste sînt independente și egale în 
drepturi. Nu există și nu pot exista 
astăzi partide „dominante" și partide 
„subordonate", așa cum nu există și 
nu poate să existe un „centru" sau 
mai multe „centre", care să conducă 
activitatea partidelor comuniste. Fie
care partid determină și trebuie să 
determine, în deplină independență, 
pe baza marxism-leninismului și fi
nind seama de condițiile naționale, 
politica sa și formele sale de acțiu
ne. în același timp, internaționalis
mul proletar este o parte integrantă 
a doctrinei și acțiunii fiecărui partid 
comunist".

Corespunzător acestor considerente, 
P.C.F. relevă că incumbă fiecărui 
partid datoria de a-și fundamenta 
programul de luptă pe analiza pro
fundă și exactă a realităților specifi
ce, aplicînd principiile generale ale 
socialismului în fiecare caz în parte, 
potrivit condițiilor istorice și naționa
le. Apreciind că experiența fiecăreia 
din cele 14 țări socialiste este prețioa
să pentru P.C.F., dar că ea nu poate 
constitui în nici un caz un model care 
ar trebui copiat, Partidul Comunist 
Francez arată că el propune po
porului francez să construiască socie
tatea socialistă potrivit unei căi cu 
adevărat proprii Franței de astăzi.

Totodată, Partidul Comunist Fran
cez se consideră exponent al națiunii 
franceze, stegarul luptei pentru 
o Franță liberă, independentă, pros
peră. în legătură cu aceasta, în 
raportul C.C. la Congresul al 
XIX-lea prezentat de tovarășul 
Georges Marchais, secretar general

al P. C.
PARIS 28 (Agerpres). — Luni a 

avut loc la Paris ședința festivă a 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Francez, consacrată ani
versării a 50 de ani de la crearea 
partidului.

în cuvîntul rostit Ia adunare, Gas
ton Plissonnier, secretar al C.C. al 
P.C.F., a subliniat că Partidul Comu
nist Francez a acumulat în cei 50 
de ani de existență o amplă expe
riență politică, devenind cel mai 
mare partid revoluționar și democra
tic din Franța. Istoria P.C.F. este is
toria luptei pentru unitatea clasei 
muncitoare și a tuturor forțelor de- 

adjuncț, se spune : „Națiunea este o 
realitate trainică pentru o lungă pe
rioadă istorică. Popoarele îi sînt 
profund și legitim atașate... Ea este 
o realitate modernă, departe de 
a fi epuizat toate posibilitățile 
sale. Sute de milioane de oa
meni se bat incă azi pentru a-șl 
cuceri independența națională. Ei 
constituie una dintre forțele esențiale 
ale mișcării revoluționare antiimpe- 
rialiste. Lupta pentru independența 
națională este o componentă capitală 
a luptei contra imperialismului... 
Muncitorii nu luptă împotriva domi
nației «propriilor» capitaliști pentru 
a accepta ca mari grupări cosmopo
lite să acapareze ramurile esențiale 
ale economiei, direct sau sub para
vanul «integrării» și al «supranațio- 
nalității»".

Partidul Comunist Francez șe pro
nunță pentru dezvoltarea legăturilor 
cu celelalte partide comuniste și 
muncitorești, pentru întărirea uni
tății mișcării comuniste internațio
nale. Relevînd necesitatea ca proble
mele ce se ivesc în relațiile dintre 
partidele frățești să fie abordate pe 
calea discuțiilor principiale, în spirit 
de respect reciproc, P.C.F. se situează 
pe poziția că divergențele care s-au 
ivit într-o problemă dată nu trebuie 
să capete prioritate față de ceea ce 
unește toate partidele comuniste, că 
în nici un caz ele nu trebuie să cons
tituie un obstacol în calea acțiunii 
comune pentru atingerea obiectivelor 
comune.

între clasa muncitoare, Intre miș
cările revoluționare, între popoarele 
României și Franței există vechi le
gături de simpatie reciprocă și prie
tenie, marcate de numeroase mo
mente de puternică solidaritate inter- 
națicnalistă. Proletariatul, intelectua
lii progresiști din România au urmă
rit cu simpatie și admirație epopeea 
Comunei din Paris — tineri români 
au luptat eroic pe baricadele ei. 
Legături trainice s-au stabilit Încă 
la sfîrșitul secolului trecut și la 
începutul secolului XX între so
cialiștii români și francezi ; cla
sa muncitoare din Franța, partidul 
socialist, organul său de presă, 
„l’Humanitâ", și-au manifestat cu tă
rie solidaritatea cu marea răscoală a 
țăranilor români de la 1907, cu munci
torimea română care o susținea. Du
pă crearea partidului marxist-leni- 
nist în Franța și în România, relațiile 
dintre mișcările muncitorești, revolu
ționare, din cele două țări devin me
reu mai puternice, găsindu-și expre
sii emoționante in solidaritatea ma
nifestată de P.C.R., de oamenii mun
cii din țara noastră cu Frontul popu
lar din Franța sau in sprijinul acor
dat de comuniștii francezi luptelor 
muncitorești din 1933 din România, 
comuniștilor români în timpul re
presiunilor și proceselor ce au ur
mat. In cursul celui de-al doilea îăz- 
boi mondial, luptei forțelor patrioti
ce ale Rezistenței franceze împotri
va cotropirii hitleriste i s-au alătu
rat numeroși i’ii ai poporului ro
mân, însuflețiți de ideile internațio
naliste ale Partidului Comunist Ro« 
mân. Mulți din ei au căzut eroic în 
acțiunile insurecționale, inclusiv 
pentru eliberarea Parisului, pece
tluind prin jertfa lor pe pămint fran
cez legăturile de prietenie și solida
ritate internaționalistă dintre cele 
două partide, dintre cele două po
poare.

în perioada postbelică și îndeosebi 
în ultimii ani, între Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Francez s-au statornicit și se dezvol
tă relații de prietenie și cola
borare tovărășească, în spiritul so
lidarității internaționaliste. La a- 
ceasta au contribuit considerabil 
schimburile de delegații, care au in
trat în tradiție, consacrate informă
rii, mai bunei cunoașteri a pozițiilor 
fiecărui partid, discutării problemelor 
de interes comun. O deosebită im
portanță au avut în acest sens întîl- 
nirile din ultimii ani ale tovarășului 
Nicolae Ceausescu cu tovarășii Wal
deck Rochet, Georges Marchais și 
alți reprezentanți de frunte ai P.C.F. 
în cadrul acestor intîlniri s-a mani
festat dorința de a dezvolta în con
tinuare legăturile reciproce și cola
borarea dintre cele două partide în 
spiritul respectului și stimei reci
proce, pe baza marxism-leninismului 
și internaționalismului, a principiilor 
independenței, egalității și neameste
cului în treburile interne, al respec
tării dreptului fiecărui partid de 
a-și hotărî singur linia politică. 
Dezvoltarea colaborării tovărășești 
pe aceste baze corespunde interesu
lui comun al celor două popoare, al 
mișcării comuniste internaționale, al 
cauzei generale a păcii și socialismu
lui.

Cele două partide acordă de ase
menea o înaltă apreciere bunelor 
raporturi ce se dezvoltă pe multi
ple planuri între România și 
Franța, considerînd că extinderea 
în continuare a colaborării, pe te
meiul deplinei egalități în drepturi 
și avantajului reciproc între cele 
două țări răspunde intereselor tra
diționalei prietenii dintre popoarele 
român și francez, intereselor destin
derii și securității în Europa, cauzei 
păcii in lume.

Nutrind sentimente de profundă 
simpatie șl solidaritate față de co
muniștii francezi, membrii Partidu
lui Comunist Român, oamenii muncii 
din România le adresează, cu prilejul 
gloriosului jubileu al Partidului Co
munist Francez, un călduros salut 
frățesc și urarea fierbinte de a obți
ne noi succese în lupta pentru dez
voltarea liberă și independentă a 
poporului francez pe calea democra
ției și progresului social, a socialis
mului, pentru pace și securitate in 
lume.

Francez
mocratice din Franța, a spus vorbi
torul, care a evidențiat în continuare 
marea contribuție a comuniștilor 
francezi la organizarea luptei contra 
cotropitorilor fasciști in timpul celui 
de-al doilea război mondial. Plisson
nier a relevat relațiile internaționale 
ale Partidului Comunist Francez, fi
delitatea sa față de marxism-leni
nism, faptul că P.C.F. nu precupe
țește nici un efort pentru salvgarda
rea și întărirea păcii. Omagiind pe 
veteranii partidului, vorbitorul a ex
primat hotărîrea de a lărgi rindu- 
rile P.C.F. cu noi luptători pentru 
cauza clasei muncitoara»
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publice din întreaga lume, împotriva 
simulacrului judiciar înscenat celor 
16 patrioți basci, tribunalul militar 
din Burgos a pronunțat ieri sentința 
de condamnare la moarte a 6 dintre 
acuzați. Alți nouă au fost condam
nați la ani grei de temniță. Hotărî- 
rea tribunalului devine definitivă 
imediat ce comandantul regiunii mi
litare o ratifică. în ipoteza ratifică
rii ei, numai șeful statului poate 
exercita dreptul de comutare a pe
depselor capitale sau de grațiere.

Știrea despre sentința samavolnică 
pronunțată de tribunalul din Burgos 
— de fapt, un asasinat politic înveș- 
mîntat în straie pseudojuridice — 
a cutremurat milioane de conștiințe, 
stîrnind o vie indignare în rîndul tu
turor cercurilor progresiste din lume. 
Intr-o declarație făcută presei, mi
nistrul de externe belgian, Pierre 
Harmel, a oerut comutarea pedepsei 
capitale. La rîndul său, Harm Bui- 
ter, secretar general al Confederației 
Internaționale a Sindicatelor Libere, 
a trimis o telegramă generalului 
Franco în care este exprimată „oroa
rea față de sentința pronunțată la 
Burgos". C.I.S.L. — se spune în tele
gramă ■— cere să fie comutate de ur
gență sentințele capitale. Nail Mac- 
Dermott, secretarul general al Comi
siei Internaționale a Juriștilor, s-a 
declarat șocat de condamnarea la 
moarte a celor șase patrioți basci. El 
a anunțat că va interveni personal pe 
lingă ministrul de justiție al Spaniei, 
pentru a obține comutarea pedepsei. 
Heinz Vetter, președintele Federației 
sindicatelor vest-germane, a trimis o 
telegramă generalului Franco în care 
condamnă decizia Tribunalului din 
Burgos și cere comutarea condamnă
rii la moarte a celor șase luptători 
basci. Se știe că numeroase organiza
ții democratice, muncitori — prin di
ferite manifestații, greve de protest, 
întreruperi ale lucrului — intelectuali, 
studenți, personalități politice de 
seamă din diverse țări ale lumii au 
condamnat cu vehemență înscenarea 
de la Burgos, teroarea cruntă dezlăn
țuită de regimul franchist împotriva 
patrioților spanioli, a tuturor ele
mentelor democratice din această 
țară. în semn de solidaritate cu pa- 
trioții basci, masele largi populare 
din Spania, în primele rînduri cu co
muniștii, înfruntînd represiunile, au 
desfășurat în ultimele săptămîni am
ple acțiuni de protest.

Procesul de la Burgos continuă și-

rul lung al acțiunilor teroriste, tot 
mai numeroase și tot mai sălbatice 
în ultima vreme, puse la cale de re
gim împotriva forțelor democratice 
spaniole și care reeditează metodele 
celei mai negre nopți franchiste. 
„Cred că prin acest proces — 
a declarat Santiago Carrillo, se
cretarul general al Partidului Co
munist din Spania —• regimul 
încearcă să conserve spiritul răz
boiului civil, să intimideze tine
retul și să zdrobească forțele o- 
poziției. Este insă prea tîrziu pentru 
a se mai obține un astfel de rezultat. 
Dovada : astăzi, în țara noastră, 
crește o puternică mișcare împotriva 
procesului de la Burgos". Vina celor 
16 militanți basci — se sublinia în- 
tr-un comunicat al „Comitetului basc 
împotriva represiunii în Spania" — 
este aceea de a se fi ridicat la luptă 
„pentru libertatea poporului lor, po
porul basc, și pentru libertatea tutu
ror bărbaților și femeilor din Spania".

Sentința pronunțată de tribunalul 
de la Burgos se întoarce împotriva 
inspiratorilor procesului, demonstrea
ză încă odată practicile odioase ale 
fascismului, caracterul antipopular al 
unui regim care încearcă să-și pre
lungească existenta prin crimă și in
timidare. Nu se poate închipui însă 
că închisorile, asasinatele, teroarea, 
procesele politice vor putea înăbuși 
lupta pentru libertate a forțelor pro
gresiste din Spania. în rîndul cărora 
comuniștii formează — așa cum au 
dovedit-o nu o dată — un detașa
ment neînfricat, gata oricînd să dea 
cele mai mari jertfe pentru apărarea 
intereselor fundamentale și împlini
rea celor mai înalte aspirații de li
bertate și dreptate socială ale oame
nilor muncii, ale întregului popor 
spaniol.

Oamenii muncii din țara noastră, 
întregul popor român protestează cu 
vehemență împotriva sentinței in
umane de la Burgos, Dînd glas in
dignării sale profunde față de această 
sentință, care sfidează conștiința 
umanității, poporul nostru cere cu 
hotărîre să fie salvată viața celor 
6 patrioți basci, să fie eliberați toți 
patrioții implicați în înscenarea de 
la Burgos, să se pună capăt perse
cuțiilor și terorii dezlănțuite de re
gimul franchist. — exprimîndu-și 
totodată credința neclintită că lupta 
unită a poporului spaniol, a tuturor 
forțelor sale democratice, pentru li
bertate, democrație Și progres, va 
triumfa.

DELHI 28 (Agerpres). — Pentru 
prima oară de la obținerea indepen
denței, la începutul anului viitor în 
India vor avea loc alegeri generale 
înainte de termen. Decretul preziden
țial, semnat duminică de președinte
le Venkata Giri privind dizolvarea 
parlamentului și devansarea alegeri
lor, este menit, după părerea obser
vatorilor politici, să ofere guvernului 
Indira Gandhi posibilitatea de a ob
ține sancționarea de către întregul 
popor a programului său de dezvol
tare economică și socială a țării.

într-o alocuțiune radiodifuzată, 
premierul Indira Gandhi sublinia du
minică faptul că forțele conservatoa
re și reacționare din țară au căutat 
in permanență să boicoteze măsurile 
democratice adoptate de guvern pen
tru extinderea și întărirea controlu
lui statului asupra economiei națio
nale.

Premierul Indira Gandhi și condu
cerea partidului Congresul Național 
Indian speră că, prin organizarea a- 
legerilor anticipate, forțele care se 
pronunță pentru transformări 
gresiste vor obține o majoritate 
stanțială în Parlament, care să 
tralizeze opoziția conservatoare.

TOKIO 28. — Corespondentul Age»- 
preș Florea Țuiu transmite : Aproxi
mativ 20 000 de locuitori ai Okinawei 
au participat duminică, la Tokio, la 
un mare miting pentru a-și exprima 
solidaritatea cu populația din arhipe
lagul Ryukyu, care luptă împotriva 
bazelor militare americane. Pactici- 
panții la miting au adoptat o decla
rație prin care cer lichidarea baze
lor americane din Okinawa, evacua
rea armelor chimice, trecerea puterii 
juridice în competența organelor lo
cale și demisia imediată a înaltului 
comisar militar american.

SANTIAGO DE CHILE 28 (Ager
pres). — După cum informează agen
țiile de presă, în unele regiuni chi
liene, latifundiarii se dedau la ac
țiuni violente împotriva țăranilor, în 
încercarea de a instaura un climat de 
teroare și de a zădărnici reformele 
progresiste pe cale de a fi înfăptuite 
în această țară. O situație deosebit 
de încordată s-a creat în provincia 
Cautin, unde mercenari plătiți de mo
șierii locali i-au atacat pe țărani.

Ca urmare a evenimentelor, minis
trul de interne chilian, Jose Toha, a 
organizat o consfătuire cu conducă
torii corpului de carabinieri și cu re
prezentanții organelor judiciare, în 
urma căreia a declarat că vor fi luate 
măsuri hotărîte pentru ca cei vino- 
vați de atacarea țăranilor să fie trași 
la răspundere. Guvernul, a spus mi
nistrul, va avea grijă ca provocatorii

de tulburări să primească o ripostă 
energică și să sufere rigorile legii.

în cadrul măsurilor împotriva ban
delor stipendiate ale latifundiarilor, 
relatează ziarul „Siglo“, carabinierii 
au efectuat pe trei mari latifundii 
percheziții în scopul descoperirii și 
confiscării armelor. Totodată, infor
mează ziarul, a fost ordonată aresta
rea moșierilor care au organizat 
atacuri armate contra țăranilor.

Consiliul Național al Confederației 
naționale a țăranilor din Chile a dat 
publicității o declarație în care chea
mă pe toți lucrătorii pămîntului să-și 
unească rîndurile pentru a contraca
ra uneltirile moșierilor și să se soli
darizeze cu cei care luptă pentru îm
părțirea latifundiilor lăsate în para
gina. Confederația a apelat la mem
brii săi să acorde un sprijin deplin 
guvernului în aplicarea rapidă a re
formei agrare.

Acord de colaborare eco
nomică sovieto-mongol. 
Convorbirile economice sovieto-mon- 
gale, desfășurate la Moscova, s-au în
cheiat ieri prin semnarea acordului 
de colaborare economică bilaterală pe 
anii 1971—1975. Printre altele, acordul 
prevede dezvoltarea colaborării în 
domeniul reconstrucției și dezvoltării 
întreprinderilor energetice ale Mon
goliei, în agricultură, industria ex
tractivă.

pro- 
sub- 
neu-

Obiectivele politicii 
externe a R.F.G.

in viitorul an
INTERVIU ACORDAT 

DE CANCELARUL W. BRANDT 
AGENȚIEI D.P.A.

BONN 28. — Corespondentul A- 
fjerpres Mircea Moarcăș transmite : 
ntr-un interviu acordat agenției 

D.P.A., cancelarul R.F. a Germaniei, 
Willy Brandt, a relevat că în dome
niul politicii externe guvernul său 
„a depășit o perioadă de stagnare 
atît în ceea ce privește Europa occi
dentală, cît și în relațiile cu Estul. 
Primii pași pe calea unei înțelegeri 
cu vecinii noștri din Europa răsări
teană — a spus cancelarul — au fost 
deja întreprinși". Ca preocupări im
portante pentru anul viitor, Brandt 
a menționat continuarea politicii eu
ropene, ratificarea tratatelor de la 
Moscova și Varșovia, încheierea cu 
Cehoslovacia a unui tratat de re
nunțare la folosirea forței, ca și o 
soluționare satisfăcătoare a proble
mei Berlinului occidental. Totodată, 
cancelarul federal și-a exprimat spe
ranța într-o soluționare pașnică a 
conflictelor din Asia de sud-est și din 
Orientul Apropiat, într-o întărire a 
tendințelor de destindere între Est și 
Vest și în realizarea unor progrese 
în domeniul limitării armamentelor 
între S.U.A. și Uniunea Sovietică.
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Demonstrație la Berna (Elveția) împotriva înscenării judiciare de la Burgos

RELUAREA TRATATIVELOR
FRANCO - ALGERIENE

ALGER 28. — Corespondentul A- 
gerpres Constantin Benga transmi
te i în capitala algeriană au fost 
reluate luni negocierile economice 
dintre Franța și Algeria. Șefii celor 
două delegații, Franțois Xavier Or- 
toli, ministrul francez al dezvoltării 
industriale și cercetării științifice, și 
Abdelaziz Bouteflika, ministrul de 
externe algerian, au examinat posi
bilitățile de realizare a unui acord 
asupra problemelor economice răma-- 
se în suspensie între Algeria și 
Franța.

Profesorul Barnard

condamnă

apartheidul

CAPETOWN 28 (Agerpres). — 
Intr-un interviu publicat în 
„Sunday Express", pionierul 
sud-african al transplanturilor 
cardiace, renumitul chirurg 
Christian Barnard, a condamnat 
segregația rasială. El a adăugat 
că nu va accepta să lucreze în 
vreo instituție medicală care 
practică discriminarea rasială și 
nu va participa nici chiar la ma
nifestările sportive la care este 
permis numai accesul albilor.

Zilele 
ministru 
Demirel, a obținut un suc
ces important în parlament. 
O rezoluție depusă de gru
pări ale opoziției și îndrep
tată împotriva șefului gu
vernului a fost respinsă cu 
309 voturi, adică cu aproa
pe 80 mai mult decît nu
mărul deputaților Partidu
lui Dreptății, aflat la pu
tere.

Sufragiul acesta a fost 
obținut intr-un moment di
ficil. Este adevărat că la 
sfirșitul lunii octombrie 
cel de-al cincilea congres al 
Partidului Dreptății l-a 
reales pe Suleyman Demi
rel ca președinte al parti
dului, cu cvasi-totalitatea 
votului delegaților. Dar a- 
ceastă „unanimitate" în 
partid nu-și găsea reflecta
rea în parlament. Aici, șe
ful guvernului a avut de 
înfruntat, în perioada ce 
s-a scurs de la ultimele a- 
legeri parlamentare din oc
tombrie 1969, atacurile sis
tematice ale grupărilor de 
opoziție, cărora li s-au a- 
dăugat, la 
tui an, un 
denți din 
Prin votul 
declanșat 
mentală din februarie. Si
tuația s-a complicat din nou 
in luna noiembrie, cină 
președintele parlamentului, 
Ferruh Bozbeyli, a demisio
nat din această funcție și 
s-a retras din PartidM 
Dreptății, raliindu-se dizi- 
denților. Timp de o lună și 
jumătate, Adunarea națio
nală a trebuit să se reu
nească zi de zi pentru a-și 
putea alege un președinte, 
ceea ce s-a realizat abia la 
al 36-lea tur de scrutin, fapt 
interpretat de comentatori 
ca oglindind oscilațiile unui 
important număr de depu- 
tați din partea partidului 
de guvernămint.

acestea, primul 
turc, Suleyman

inceputul aces- 
număr de dizi- 
propriul partid, 
lor, aceștia au 
criza guverna-

EVOLUȚIA SITUAȚIEI
DIN ORIENTUL APROPIAT
Israelul a hotărît să revină 

la „negocierile Jarring"
TEL AVIV 28 (Agerpres). — Guver

nul israelian a hotărît luni să parti
cipe din nou la convorbirile cu pri
vire la soluționarea pașnică a con
flictului din Orientul Apropiat, des
fășurate sub egida ambasadorului 
Gunnar Jarring, anunță un comunicat 
oficial.

Decizia guvernului va fi supusă 
marți dezbaterii și aprobării Parla
mentului. Cu acest prilej, premierul 
Golda Meir va face o declarație asu
pra atitudinii pe care reprezentanții 
Israelului o vor adopta la convorbiri.

După cum se știe, Israelul și-a sus
pendat participarea la convorbiri la 6 
septembrie a.c., sub motivul că 
R.A.U. ar fi încălcat acordul de înce
tare a focului.

Potrivit aceluiași purtător de cuvînt, 
citat de agenția France Presse, uni
tatea israeliană s-a retras după un 
schimb de focuri cu forțele libaneze.

Confirmînd atacul, un purtător de 
cuvint militar israelian a arătat că 
este vorba de o operațiune de re
presalii, ca urmare a atacurilor lan
sate de unitățile palestinene stațio
nate la Yatar împotriva localităților 
de frontieră israeliene Zarith și 
Chtoula.

R. F. a Germaniei favorabilă 
dezvoltării relațiilor 

cu țările arabe

Tocmai in acest moment a 
intervenit respingerea rezo
luției împotriva premieru
lui, acțiune care, deși nu se 
referă la politica guverna
mentală, a fost considerată, 
prin implicațiile sale, drept 
un veritabil vot de încre
dere in guvern.

Pe de altă parte însă, vo-

Reuniunea cabinetului 
egiptean

CAIRO. — Cabinetul egiptean s-a 
reunit duminică sub președinția pri
mului ministru, Mahmoud Fawzi, 
pentru a examina rapoartele pre
zentate de delegațiile care au vizitat 
U.R.S.S., Iugoslavia și țările Africii 
occidentale. După cum se știe, a- 
ceste vizite au fost consacrate expu
nerii poziției Republicii Arabe Unite 
față de situația din Orientul Apro
piat. La sfirșitul reuniunii, ministrul 
orientării naționale, Mohamîried Fa- 
yek, a declarat că rezultatele acestor 
acțiuni diplomatice ale R.A.U. sînt 
satisfăcătoare.

Convorbiri algero-libiene
TRIPOLI. — La Tripoli au conti

nuat convorbirile oficiale dintre Moa- 
mer Gedafi, președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției din Li
bia, și Houari Boumediene, președin
tele Consiliului Revoluției Algeriene, 
aflat la Tripoli, într-o vizită oficială, 
în cursul convorbirii, au fost exami
nate evoluția relațiilor bilaterale al- 
geco—libiene, situația actuală din Ori
entul Apropiat și alte probleme de 
interes reciproc.

Atac israelian pe teritoriul 
Libanului

TRIPOLI. — în cursul unei escale 
făcute la Tripoli, în drum spre Kenya, 
cancelarul vest-german, Willy Brandt, 
a_ declarat că „R. F. a Germaniei spe
ră că problema Orientului Apropiat 
va putea fi rezolvată prin aplicarea 
rezoluției din 22 noiembrie 1967 a 
Consiliului de Securitate". De aseme
nea, șeful guvernului vest-german a 
relevat într-o declarație făcută agen
ției libiene de informații că „este 
indispensabil ca relațiile dintre R. F. 
a Germaniei și țările arabe să se dez
volte, mai ales în domeniul economic 
și cultural".

REGIMULUI PORTUGHEZ
Ma» multe știri sosite în ultima 

vreme din Lisabona atestă intensifi
carea acțiunilor împotriva regimului 
portughez. Recentele explozii în serie 
de la unele instituții din capitală, in
clusiv la o școală a poliției secrete, 
au provocat derută în cercurile ofi
ciale. Ele au survenit la puțin timp 
după ce în portul Lisabona s-au in
trodus măsuri extreme de securitate, 
ca urmare a „incidentelor" de pe u- 
nele vase destinate transporturilor de 
trupe spre coloniile din Africa. Prin
tre cele mai recente se numără ex
plozia de pe pachebotul „Cunene", 
care face parte din flota afectată răz
boiului colonial, urmată de incendie
rea unui depozit cu echipament mi
litar.

Organizația Acțiunea revoluționară 
armată, care este autoarea acestor 
acțiuni, a anunțat într-o scrisoare re
misă presei că în situația actuală ea 
va continua această formă de luptă 
împotriva regimului dictatorial al lui 
Caetano, a politicii sale colonialiste, 
în document se subliniază că aceste 
acțiuni sînt îndreptate împotriva con
tinuării războiului colonial „devenit 
un flagel pentru popoarele din An
gola, Guineea (Bissau) și Mozambic 
și care servește unui pumn de mono- 
poliști".

Lucrările celei de-a 6-a 
conferințe ministeriale a 
O.P.A.E.P. (Organizația statelor 
arabe exportatoare de petrol) s-au 
încheiat duminică în capitala Kuwei
tului. Un comunicat anunță cjă țările 
membre ale O.P.A.E.P. — Kuweit, 
Libia, Arabia Saudită, Algeria, Qua- 
tar, Bahrein, Abu Dhabi și Dubai — 
au hotărît să creeze o .companie arabă 
de transporturi și o societate de ser
vicii petroliere.

Efectivul trupelor brita
nice staționate în Irlanda 
de Nord este acum de 6 000 s°idați 
și ofițeri, ceea ce reprezintă jumă
tate din efectivul dislocat în această 
provincie în cursul tulburărilor din 
luna iulie a.c. Anunțînd această știre, 
un purtător de cuvînt al comanda
mentului britanic a relevat că rela
țiile dintre cele două comunități ale 
provinciei — catolică și protestantă — 
s-au îmbunătățit considerabil în ulti
mele trei luni, în duda unor incidente 
sporadice.

Primul festival al filmu
lui cu tema discriminării 
rasiale va avea 'oc Strasbourg 
între 29 iunie și 6 iulie 1971. Iniția
tiva aparține Institutului Internațio
nal al Drepturilor Omului („Institu
tul Rene Cassin"), înființat în urmă 

cu un an în acest oraș. Nouă săli de 
cinematograf din Strasbourg vor pro
iecta timp de o săptămînă filme ilus- 
trînd diverse aspecte ale discriminării 
rasiale.

Xuan Thuy despre conferința- ■ — -- - -

BEIRUT. — O unitate 
nă helipurtată a atacat, 
tea de duminică spre ....
tul Yatar din sudul Libanului, a 
anunțat un purtător de cuvînt mili
tar libanez. Cîteva persoane au fost 
ucise, iar mai multe case distruse.

Bozbeyli, majoritatea gu
vernamentală ajungînd ast
fel la un punct critic: 228 
de locuri, cu numai două in 
plus față de numărul minim 
necesar. Or, cum președin
tele parlamentului nu are 
drept de vot, practic majo
ritatea a fost redusă la un 
singur deputat, fiind sufici-

înfruntări
pe scena politică

turca
CORESPONDENTA DE LA AL. C1MPEANU

tul din parlament a dus la 
finalizarea intențiilor dizi- 
denților din partidul gu
vernamental de a crea o 
nouă grupare politică, „De- 
mocratalar" (democrații), 
avind ca președinte pe F. 
Bozbeyli, fostul președinte 
al parlamentului. Această 
grupare dispune acum 
de 39 de mandate în Adu
narea națională, situîndu-se 
pe locul al treilea și puțind 
juca un rol important în 
„subțierea" majorității pe 
care se sprijină guvernul. 
In ultimele săptămîni, noi 
parlamentari din Partidul 
Dreptății s-au alăturat lui

entă cea mai mică defecțiu
ne in Partidul Dreptății 
pentru ca guvernul să poa
tă fi pus in minoritate. In 
aceste condiții, votul din zi
lele trecute din parlament, 
reprezentind categoric un 
succes pentru formația gu
vernamentală, nu-i reduce 
intru nimic neliniștea față 
de viitor.

Partidele de opoziție și-au 
bazat o bună parte din ac
tivitatea lor pe argumenta
rea necesității alegerilor 
anticipate. Dar în cadrul 
congresului Partidului 
Dreptății. Suleymăn Demirel 
i-a surprins pe' delegați,

israelia- 
în noap- 
luni, sa-

cerîndu-le împuternicirea 
să fixeze el însuși, dacă va 
considera necesar, noi ale
geri parlamentare. Această 
cerere ar fi avut menirea
— potrivit unor observatori
— nu numai de a dejuca 
tactica opoziției, dar și „de 
a strînge rîndurile" parti
dului in jurul primului mi
nistru, pentru ca actuala 
formație să nu fie supusă 
unor încercări electorale cu 
urmări imprevizibile.

Premierul Demirel a de
clarat că programul guver
nului său va fi îndeplinit, 
în pofida complexității si
tuației politice din țară. In 
timp ce o amplă mișcare 
revendicativă și contestata- 
ră a cuprins țara — mun
citorii, studențimea și alte 
categorii ale populației 
pronunțindu-se pentru o 
mai justă redistribuire a 
venitului național, pentru 
justiție socială — păturile 
avute, care-și sporesc pon
derea în viața politică, pre
conizează măsuri de guver
nare „ferme". Guvernul în
cearcă să mențină un echi
libru între aceste tendințe, 
considerind mișcarea con- 
testatară ca pe „un semn al 
vremii", dar dind în ace
lași timp satisfacție și ad
versarilor ei. In acest con
text s-au circumscris și de
cretarea în vară a „stării 
excepționale" la Istanbul 
pentru stăvilirea unor am
ple acțiuni muncitorești, 
precum și recenta interzi
cere a circa 60 de organiza
ții de tineret.

Problemele dificile de ge
nul celor enunțate apar în 
viața politică a Turciei toc
mai la disjuncția dintre mă
surile destinate a menține 
acest „echilibru" și soluțiile 
diferite pe care le propun 
problemelor social-econo- 
mice grupările de opoziție, 
cit. și forțele centrifuge din 
partidul de guvernămint.

cvadripartită în problema vietnameză I
S 

ne raptul că n 
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MOSCOVA 28 Corespondentul Â- 
gerpres Laurențiu Duță transmite : 
într-un interviu acordat corespon
dentului ziarului „Pravda" la Paris, 
șeful delegației R. D. Vietnam la 
conferința cvadripartită în problema 
vietnameză, Xuan Thuy, a declarat 
că, deși în cei doi ani de activitate 
ai conferinței au avut loc circa 100 
de ședințe, „nu a fost totuși obținut 
nici un progres". Administrația S.U.A., 
a spus el, „folosește tratativele ca 
un paravan pentru politica de forță 
pe care o duce și continuă să năzu
iască spre subjugarea 
Vietnamului de sud, a 
Cambodgiei, ceea ce și explică con
tinuarea războiului american din 
Vietnam și extinderea lui în întreaga 
Indochină".

Referindu-se la declarația din 10 
decembrie a Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, care prevede posibilitatea de 
a trece la discutarea eliberării prizo
nierilor de război în condițiile în care 
S.U.A. ar declara că sînt gata să-și 
retragă trupele lor și ale aliaților lor 
din Vietnamul de sud total și necon
diționat, pînă la 30 iunie 1971, propu
nere la care guvernul american nu a

completă a 
Laosului și

dat nici un răspuns, Xuan Thuy a a- 
preciat că tăcerea părții americane 
nu face decît să confirme faptul că 
ea dorește să mențină c 
Vietnamul de sud un timp_____ __
Deși acest termen este pe deplin rezo
nabil, a spus el, dacă S.U.A. nu sînt 
de acord cu data menționată „le vom 
propune să avanseze ele o altă dată 
care să poată fi examinată".

Pentru a asigura succesul conferin
ței de la Paris, a arătat conducătorul 
delegației R. D. Vietnam, este nece
sar ca „S.U.A. să dea un răspuns se
rios la propunerea privind soluția 
globală, în 10 puncte, și la inițiativa 
de pace în 8 puncte a Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud. S.U.A. trebuie 
să declare că vor retrage pînă la 30 
iunie 1971 toate trupele americane și 
ale aliaților lor din Vietnamul de sud, 
să respecte dreptul la autodeterminare 
al populației din Vietnamul de sud, 
să consimtă la formarea unui guvern 
de coaliție provizoriu care să pregă
tească alegerile generale, libere și de
mocratice în Vietnamul de sud, să în
ceteze actele de război și orice acțiuni 
care lezează suveranitatea și securita
tea R. D. Vietnam.

VREMEA ÎN EUROPA
In ultimele zile ale lu

nii decembrie, iarna și-a 
impus rigorile in nume
roase zone ale Europei.

La Stockholm, 
peratura a scăzut 
la minus 6 grade 
sius, marcînd cel 
friguros sfîrșit de 
cembrie din 1961, 
timp ce zăpada a
perit aproape întreg te
ritoriul suedez. Ținutu
rile daneze au fost și 
ele cuprinse de ninsoa-

tem- 
pînă 
Cel- 
mai 
de- 

în 
aco-

re, iar căile rutiere ale 
țării sînt afectate pu
ternic de polei.

Ninsorile 
au provocat și în Ma
rea Britanie __
dereglări ale circulației 
rutiere, feroviare și ae
riene, iar temperatura 
a scăzut la valori nea
tinse din 1938 în aceas
tă perioadă a anului, 

în nordul Italiei a 
nins fără întrerupere 
22 de ore. în unele sta
țiuni de munte, mercu-

România la „Salonul 
de vacanță 1971

HAGA 28 (Agerpres).
Utrecht s-a deschis „Salonul de 
vacanță 1971“ în cadrul căruia 
mari firme și organizații de tu
rism din întreaga lume prezintă 
un bogat material documentar 
privind condițiile asigurate a- 
matorilor de călătorii. România 
participă cu un stand, organizat 
sub auspiciile Ministerului Tu
rismului, care. în primele două 
zile, a fost vizitat de peste 
10 000 de persoane, printre care 
și secretarul de stat al afaceri
lor economice, Van Son. Repre
zentantul oficiului de turism din 
România la Amsterdam a vor
bit cu acest prilej la posturile 
de radio olandeze, iar televiziu
nea a prezentat imagini din 
țara noastră și de la standul ro
mânesc.

și .poleiul

sensibile

rul termometrelor a 
coborît la minus 23 gra
de Celsius. Cea mai 
puternică ninsoare a 
fost înregistrată în zo
na lacului Maggiore, 
unde stratul de zăpadă 
a ajuns la 90 de centi
metri. Zăpada a acope
rit o serie de mari o- 
rașe, între care Milano, 
Genova, Torino și Bo
logna. Asemenea nin
sori n-au mai fost în
registrate în Italia din 
1884.

Compoziția Consiliului 
Național Irakian. Din Consiliul 
Național Irakian — organism cu 
funcții legislative — a cărui consti
tuire a fost hotărîtă recent, vor face 
pacte reprezentanți ai partidului Baas, 
ai Partidului Democratic Kurd, mun
citori și țărani, personalități indepen
dente, kurde și irakiene, „cunoscute 
pentru patriotismul lor", anunța du
minică cotidianul irakian „Al Saoura". 
Potrivit aceluiași ziar, Consiliul Na
țional ar fi menit să ducă la „con
solidarea unității naționale".

Zece studenți ai universi
tății din Ciudad de Mexico, 
condamnați recent la închisoare pe 
diferite termene pentru participarea 
la manifestațiile studențești care au 
avut loc în Mexic în anul 1968, au fost 
puși în libertate.

Poliția din provincia ca
nadiană Quebec a anunțat 
arestarea, în noaPtea de dumi
nică spre luni, a principalilor trei 
suspecți de a fi organizat răpirea și 
apoi asasinarea lui Pierre Laporte, 
fostul ministru al muncii în guvernul 
provincial. Paul Rose, Jacques Rose 
și Francis Simard, membri ai unei 
organizații separatiste extremiste din 
Quebec, au fost capturați la 30 km 
de Montreal, după o vastă opera
țiune polițienească.

Un important zăcămînt 
do petrol a descoperit în nor
dul Republicii Populare Congo (B), 
a anunțat radio Brazzaville. Este al 
doilea zăcămînt petrolifer descoperit 
în ultimul an în această țară, după 
cel de la Pointe-Noire, care se pare 
că va intra in exploatare anul viitor.

Autoritățile polițienești 
din R. F. a Germaniei au ini- 
țiat o vastă acțiune pentru descope
rirea unui „atelier" care în ultimele 
luni a pus în circulație mari canti
tăți de bancnote false. Potrivit unor 
surse autorizate, cantitatea de banc
note false s-ar putea ridica la 2 500 000 
mărci vest-germane.

Belgia. Un puternic incendiu a mistuit zilele trecute marele Hotel Splendid 
din Bruxelles
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