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Evocind In aceste zile din preajma 
aniversării semicentenarului partidu
lui drumul pe care l-a străbătut în 
cele cinci decenii de existență, avem 
imaginea luptei sale necurmate pen
tru apărarea intereselor vitale ale 
poporului, luptă în care partidul a 
dovedit o tărie de neînvins, în măsură 
să facă față celor mai grele încercări.

Reconstituirea trecutului ne dezvă
luie în același timp izvoarele tăriei 
partidului, factorii care i-au dat posi
bilitatea să unească în jurul 
său masele largi ale po
porului și să le conducă la 
mărețe victorii. Iar unul din
tre acești factori, care apare 
ca o constantă în activitatea 
partidului de-a lungul între
gii sale existențe, este efor
tul pentru făurirea și con
solidarea unității politice și 
organizatorice a clasei mun
citoare.

Format el însuși din rin
durile clasei muncitoare, 
unind cele mai înaintate, 
mai combative elemente 
cesteia, călăuzindu-se consecvent 
după concepția materialismului dia
lectic și istoric, partidul a văzut per
manent în clasa muncitoare clasa 
consecvent revoluționară, • în măsură 
să-și asume și să îndeplinească, în 
virtutea gradului ridicat de organiza
re și a înaltei sale conștiințe politi
ce, rolul de forță conducătoare a în
tregului popor muncitor în revoluția 
și construcția socialistă. Militînd ca 
partid al proletariatului, P.C.R. a ur
mărit cu consecvență ca clasa mun
citoare să acționeze unită, aceasta 
fiind o condiție hotărîtoare a înde
plinirii misiunii ei istorice.

P.C.R. K moștenit jșj, valorificat . în 
aceasta- privință prețioase tradiții. 
Este știut că în întregul răstimp 
de la apariția In viața social-politică 
a țării și pînă la crearea P.C.R., miș
carea muncitorească din România s-a 
dezvoltat ca o mișcare unitară. Pri
mul partid politic al clasei noastre 
muncitoare. Partidul Social-Democrat 
al Muncitorilor din România, apoi 
Partidul Social-Democrat, denumit 
din 1919 Partidul Socialist, au acțio
nat, fiecare la timpul său, ca unicul 
partid muncitoresc. Cînd, în noile 
condiții create, la sfîrșitul. primului 
război mondial, a devenit necesară 
crearea unui partid de tip nou al 
clasei muncitoare, partidul comunist, 
acesta s-a născut nu ca rezul
tat al unei sciziuni în mișcarea so
cialistă, ci prin transformarea par
tidului socialist în întregul său, pe 
baza însușirii principiilor ideologice 
și organizatorice marxist-leniniste. 
Așa cum se știe, ca urmare a am
plului proces de clarificare ideologică 
desfășurat în partidul socialist, ex- 
ponenții orientării de dreapta au a- 
juns să fie total izolați, părăsind 
partidul încă înainte de istoricul 
congres din mai 1921, iar la congres 
delegații — atît cei care au exprimat 
rezerve, cît și cei care nu au avut re
zerve în problema afilierii la Inter
naționala a III-a — erau unanim 
pentru transformarea partidului so
cialist în partid comunist și s-au 
pronunțat ca atare. Constituirea 
P.C.R. a marcat astfel o ridicare a 
unității proletare pe un plan revo
luționar superior.

Pe acel fundal, sciziunea pro
vocată mai tîrziu de liderii de 
dreapta ai partidului socialist și-a fă
cut loc cu greu și s-a manifestat mai 
ales în perioada de reflux revoluțio
nar. Totuși prigoana dezlănțuită de 
clasele dominante împotriva partidu
lui comunist, culminînd cu ilegaliza- 
rea Iui, teroarea antipopulară, mane
vrele burgheziei pentru a menține și 
adînci sciziunea au ridicat serioase 
obstacole în calea unității muncito
rești. Caracteristic este însă faptul că.

In pofida greutăților de tot felul, po
litica scizionistă a liderilor social-de- 
mocrați de dreapta n-a reușit nici
odată să ducă la despărțiri categorice 
în rindurile maselor muncitorești ca
re, mai ales în momente de mare ten
siune ale luptei lor pentru revendi
cări economice și politice, au conti
nuat să acționeze unite. Iar'ca rezul
tat al eforturilor P.C.R. statornic în
dreptate spre refacerea unității mun
citorești, tendințele spontane spre u-

nitate s-au dezvoltat in acțiuni con
știente, tot mai bine organizate.

Este drept că într-o anumită pe
rioadă. și în activitatea P.C.R. s-a re
simțit influența negativă a unor a- 
precieri eronate, stîngiste, sectare, 
care-i etichetau pe social-demo- 
crați drept „social-fasciști", apre
cieri puse în circulație în docu-' 
mente ale Internaționalei a III-a și 
preluate mecanic în documente ale 
partidului nostru. Treptat însă, par
tidul a reușit să depășească mani
festările de sectarism și exclusivism 
din activitatea sa. reluind și dezvol- 
tînd dialogul cu social-democrații, 
reușind într-o măsură crescîndă să 
determine acțiuni unite.

în această etapă a luptei pentru ’ 
refacerea unității muncitorești, P.C.R., 
(lucind o politică elastică de dez
voltare a colaborării cu celelalte 
partide și organizații muncitorești, a 
pus accentul pe făurirea frontului 
unic muncitoresc de jos. între orga
nizațiile comuniste și social-demo- 
crate locale, peste capul unor 
lideri scizioniști — acolo unde exis
tau asemenea lideri — sau realizînd

colaborarea liderilor socialiști 
manifestau înțelegere față de dezide
ratele unității. Totodată, partidul a 
îmbinat acțiunea de jos, în rindurile 
maselor largi muncitorești, cu acțiu
nile de sus. Ia nivelul conducerilor 
centrale ale partidelor muncitorești 
și ale organizațiilor sindicale, adre- 
sîndu-le în repetate rînduri scrisori, 
chemări la unitate, propunîndu-le 
platforme comune de luptă, alianțe 
electorale.

In același timp se cuvine 
apreciată poziția acelor lideri 
social-democrați care, înțele- 
gînd că deosebirile dintre co
muniști. și social-democrați 
nu trebuie exagerate, au 
căutat, împreună cu P.C.R., 
căi spre unitate, au venit în 
întîmpinarea chemărilor de 
unitate ale comuniștilor, au 
văzut in realizarea acesteia 
o necesitate majoră, un co
mandament suprem muncito
resc și național.

Numeroase sînt in istoria mișcării 
muncitorești momentele care ilus
trează rodnicia unității muncitorești, 
a colaborării dintre comuniști și so- 
cial-dcmocrați. Cu deosebire se în
scriu între aceste momente acțiunile 
greviste — de pildă grevele munci
torilor metalurgiști. tipografi, fores
tieri — din cursul anilor 1925—1926, 

■ greva muncitorilor de la Lupeni din 
1929. In timpul alegerilor comunale 
din 1926, P.C.R. și P.S.D., acționînd 
împreună, au reușit să asigure ale
gerea din rindurile lor a unui număr 
de consilieri comunali. Colaborarea 
dintre comuniști și socialiști s-a ma
nifestat activ și în cadrul sindicate
lor, al unor organizații democratice 
ca Liga contra terorii. Ajutorul 
Muncitoresc Român, Comitetul pen
tru amnistie, Liga drepturilor omului 
etc. O autentică lecție asuora necesi
tății și posibilității reale de a înfăp
tui

uzină
O nouă

la Roșiori 
de Vede

ROȘIORI DE VEDE (cores
pondentul „Scînteii" Al. Brad). 
— La Roșiori de Vede au în
ceput lucrările la primul dintre 
obiectivele economice care vor 
fi construite în cincinalul 
1971—1975 in județul Teleor
man. Este vorba de o mare 
uzină pentru repararea vagoa
nelor de marfă și producția de 
piese și de subansamble de 
schimb pentru material rulant.

Viitoarea uzină de aici, pre
văzută să intre în produc
ție, in prima etapă, în anul 
1973, va avea la sfîrșitul actua
lului cincinal o capacitate de 
reparații periodice de 13 000 va
goane convenționale, cu 4 osii, pe 
an și o producție de piese și 
subansamble de schimb in va
loare de 78 milioane lei.
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LA PORȚILE DE FIER

în probe: TURBINA NR. 4
DE CONSTRUCȚIE ROMÂNEASCĂ

I

I

TR. SEVERIN. (Prin telefon, de 
la Ion Anghel). — La Sistemul hi
droenergetic și de navigație Porțile 
de Fier a avut loc simbătă la ora 
13,25 prima rotire cu apă a turbinei 
nr. 4, construită la noi în țară. Este 
un important succes atît al proi'ec- 
tanților, cit și al montorilor de la 
întreprinderea „Energomontaj" din 
București. Agregatul — proiectat 
în cooperare cu specialiști de la 
uzinele „Electrosila" și „L.M.Z." 
Leningrad — are o putere de peste 
22 de ori mai mare decît primul tip 
construit în țara noastră și instalat, 
in 1964. la hidrocentrala Roznov 2.

In cadrul festivității care a avut 
loc cu acest prilej, proiectanții și 
constructorii au fost felicitați de 
tovarășul Traian Dudaș, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Me
hedinți al P.C.R.

Turbina nr. 4, fabricată de con
structorii de mașini din Reșița in 
colaborare cu cei de la Uzina de 
mașini grele din București, are o 
putere de 178 MW. Vanele rapi
de ale turbinei sînt echipate cu 
două servomotoare avînd o cursă 
de 18 metri. Lagărul axial, care su
portă întreaga greutate a 
rotitoare și presiunea apei, 
mensionat la o sarcină de 
tone, fiind la ora actuală 
mare din lume.

După măsurătorile efectuate in 
timpul rotirii cu apă, ing. Nicolae 
Decuseară, șeful șantierului, ne-a 
spus :

— Vibrațiile arborelui turbinei 
sînt de 8 sutimi, cu 22 de sutimi 
sub limita admisă, ceea ce relevă 
înalta calitate a lucrărilor de exe
cuție și montaj.

părților 
este di- 
3 500 de 
cel mai

Cu prilejul acestui eveniment 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
constructori ai sistemului hidro
energetic și de navigație Porțile de 
Fier au adresat Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, o 
telegramă In care se spune între al
tele : „Asigurăm conducerea parti
dului, pe dumneavoastră personal, 
iubite tovarășe secretar general, că 
și în viitor colectivele de construc
tori și montori de la Porțile de Fier 
vor munci cu pricepere și deplină 
dăruire, fiind convinși că in acest 
fel iși vor aduce o nouă și impor
tantă contribuție la eforturile, în
tregului popor, îndreptate spre în
florirea și propășirea continuă a 
scumpei noastre patrii — România 
socialistă".

î 
I
V 
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Eroul vieții, al construcției - 
eroul literaturii

Omul epocii noastre 
este adine preocupat 
de cunoașterea pro
priilor sale posibilități 
și limite. Acest om 
modern, descoperitor 
și constructor, și-a lăr
git în chip extraordi
nar capacitatea de in
vestigare. Tehnica l-a 
ajutat să pătrundă 
taina mărilor, vul
canilor. să cucerească 
continentele necunos
cute, să debarce pe 
Lună. Știința l-a aju
tat să-și amplifice po
sibilitățile spirituale.

Pornind de la date
le realității cu totul 
particulare a României 
contemporane, de la 
efortul ultimelor ge
nerații de a modifica 
din temelii existenta 
întregului nostru po
por. ni se înfățișează 
de departe ca tip re

prezentativ al lumii 
de azi ctitorul de ce
tăți si uzine moderne, 
omul care a izbutit să 
producă revirimentul 
românesc în contex
tul european și să 
facă, pentru prima 
oară în istorie, ca o 
țară mică să ia parte 
la masa rotundă ală
turi de celelalte țări 
ale lumii, să-și spună 
cuvîntul în probleme
le fundamentale ale 
epocii. Un nou mit a 
fost întemeiat nu prin 
osîrdia creatorilor de 
stiluri și curente efe
mere. ci prin sensul 
istoriei și al progresu
lui socialist. Alte po
poare au trăit înainte 
sau vor trăi după noi 
acest patos eroic. Noi 
ne aflăm acum exact 
în zodia de eferves
centă a creației na

ționale. cînd toate for
țele sînt concentrate 
într-un singur dispo
zitiv și orientate spre 
făurirea unui univers 
spiritual și de bunuri 
materiale care poartă 
pecetea noului.

atît de felurite ca Băl- 
cescu, Mihai Emines- 
cu, Creangă, I. L. Cara- 
giale, Slavici. Istoria li
terară se ocupă de toți 
aceștia fără spirit dis
criminatoriu și nimeni 
nu s-ar gîndi să-l înde

însemnări de Traian FILIP

Fiecare popor Iși 
construiește destinul 
pe date proprii. Li
teratura. ca fenomen 
organic, nu se poate 
desprinde de liniile de 
forță ale istoriei. In
tr-o societate ca ace
ea a secolului trecut 
s-au dezvoltat talente

părteze din patrimo
niul literaturii noastre 
pe „Popa Tanda“. 
chiar dacă preferin
țele lui s-ar în
drepta cu precădere 
spre „Sărmanul Dio- 
nis“. Cu atit mai mult 
azi, literatura noafctrâ 
sfe cere să fie diversă,

bogată, să reflecte ma
rile transformări ce au 
loc în viața și conști
ința oamenilor, muta
țiile radicale, de ample 
semnificații ce se pro
duc în structura socie
tății. Probleme cu 
mari înțelesuri asupra 
destinului, a societății, 
a raporturilor noi in
tre oameni nu pot fi 
înlocuite cu dra
me mărunte și peri
ferice. cu personaje 
lipsite de substanță 
socială și de semnifi
cații. De Pe harta li
terară a momentului 
nimic nu va putea, 
peste ani, să șteargă 
petele albe.

Gîndindu-mă că o- 
mul ce întemeiază o 
tară a oțelului si a 
energiei electrice are 
de pe acum’ o biogra
fie care îl va face să

între în legendă, re
văd cu un sentiment 
contrastant paginile 
de proză — scrise în 
perioada interbelică — 
consacrate minelor de 
aur sau uzinelor în 
care muncitorul era 
exploatat fără milă, 
paginile scrise de 
Al. Sahia, Cezar Pe
trescu, Geo Bogza. A- 
cești scriitori încercau 
un sentiment de vie 
compasiune și îngri
jorare față de o- 
mul lipsit de li
bertate, trăind în
tr-un mediu rece și 
agresiv Raporturi ne
drepte între stăpîni și 
muncitori, un aparat 
făcut să năruie exis
tența celor .mulți și 
săraci se desprind
(Continpare 
în pag. a V-a)

VOM MILITA NEABĂTUT PENTRU 
INBEPIINIREA PROGRAMULUI 

PARTIDULUI NOSTRU COMUNIST 
Scrisoarea Congresului U. G. S. R. adresată 

Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, întrunit în perioada de puternic entuziasm și 
avînt creator cu care întregul popor întîmpină ani
versarea semicentenarului glorios al partidului nostru 
— eveniment cu profunde semnificații în istoria Ro
mâniei socialiste — în numele celor cinci milioane 
de membri de sindicat, exprimă atașamentul nețăr
murit față de politica marxist-leninistă a partidului 
și se angajează solemn în fața Comitetului Central, 
a dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, să 
militeze neabătut pentru îndeplinirea exemplară a 
obiectivelor Congresului al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru edificarea socialismului șl co
munismului în scumpa noastră patrie.

Reunind reprezentanți ai clasei muncitoare, al 
celorlalte categorii de oameni ai muncii — bărbați și 
femei, vîrstnici și tineri, români, maghiari, germani 
și de alte naționalități — congresul nostru a făcut 
bilanțul activității organizațiilor sindicale și a rele
vat contribuția lor valoroasă Ia înfăptuirea politicii 
partidului și statului, la construcția socialismului, la 
progresul multilateral al întregii țări.

Desfășurîndu-se sub semnul profundelor sentîmento 
patriotice, animat de aprecierea și îndrumările deo
sebit de prețioase pe care Comitetul Central al par
tidului Ie-a acordat activității sindicatelor, congresul 
s-a afirmat ca o înaltă tribună a opiniei muncito
rești, ca un larg forum democratic de analiză și dez
batere a problemelor esențiale ale construcției noas
tre socialiste, stabilind cu claritate rolul și locul 
sindicatelor în dezvoltarea societății românești con
temporane.

Sintetizînd experiența acumulată și manifestînd o 
exigență sporită în spiritul criticii și autocriticii față 
de lipsurile care au existat in munca sindicatelor, 
congresul a reliefat pregnant coordonatele activi
tății de viitor, în consens cu atribuțiile sporite cu 
care partidul a învestit sindicatele in etapa actuală 
a edificării socialismului in patria noastră.

Sindicatele — organizația profesională care uneșto 
clasa muncitoare, toți salariaiii, în dubla, lor calitate 
de proprietari ai mijloacelor de producție, ai avu
ției naționale și de principali producători ai bunu
rilor materiale — se angajează să nu precupețească 
nîci un efort pentru îndeplinirea cu înaltă responsa
bilitate a planului cincinal 1971—1975. Pe baza dez
voltării continue a democrației muncitorești, a de
mocrației socialiste, sindicatele vor asigura partici
parea tot mai intensă și eficientă a oamenilor muncii 
Ia conducerea societății, constituind cadrul de desfă
șurare organizată a consultării maselor, de dezbatere 
a tuturor problemelor construcției socialiste. Parti- 
cipanții la congres consideră ca o obligație funda
mentală a Uniunii Generale a Sindicatelor, a uniuni
lor pe ramuri, a tuturor sindicatelor, stimularea și 
valorificarea inițiativei creatoare a maselor, în ve
derea îndeplinirii exemplare a planului de stat pe 
întreaga economie, pe fiecare ramură și întreprin
dere.

Dezbăiînd pe larg sarcinile ce revin sindicatelor 
pentru continua dezvoltare a bazei materiale a so
cietății, pentru creșterea avuției naționale — condi
ție esențială a ridicării nivelului de trai al celor ce 
muncesc — sindicatele vor acorda atenția necesară

problemelor sociale, do viață ș! de muncă ale clasei 
muncitoare, ale tuturor salariaților, militînd pentru 
realizarea politicii partidului și statului în acest do
meniu, preocupindu-sc consecvent de promovarea 
principiilor dreptății șl echității sociale, folosind po
sibilitățile ample create de orinduirca socialistă pen
tru creșterea bunăstării materiale și spirituale a ce
lor ce muncesc.

Asigurăm partidul nostru, Comitetul Central, po 
dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
că sindicatele iși vor îndeplini tot mai bine sarcinile 
deosebit de însemnate ce le revin în formarea șl dez
voltarea conștiinței socialisle a oamenilor muncii, in 
educarea acestora in spiritul idealurilor comuniste, 
folosind mai eficient baza materială de care dispun, 
pentru a cuprinde in sfera muncii educative masa 
largă a salariaților, tineretul muncitor.

Sindicatele vor contribui mai susținut la Însușirea 
și aprofundarea de către toți oamenii muncii a princi
piilor fundamentale ale politicii partidului și statu
lui, vor cultiva in rîndtil maselor devotamentul fără 
margini față de patrie și partid, față de cauza socia
lismului, vor educa masele in spiritul internaționalis
mului socialist.

Aplicînd consecvent politica externă a Partidului 
Comunist Român, sindicatele din (ara noastră vor 
extinde și adinei și in viitor relațiile multilaterale 
de colaborare și cooperare cu sindicatele din toate 
statele socialiste, cu sindicatele din țările capitaliste 
și din cele în curs/de dezvoltare ; vor milita neobosit 
pentru întărirea unității de acțiune și solidarității 
clasei muncitoare din întreaga lume in lupta pentru 
apărarea intereselor vitale ale celor ce muncesc, îm
potriva exploatării și asupririi, a imperialismului și 
colonialismului, pentru triumful păcii, libertății și 
independenței popoarelor.

însușindu-ne intrutotul orientarea dată activității 
sindicatelor de Comitetul Central al Partidului Co
munist Român, vă asigurăm că vom acționa cu ho- 
tărîre și perseverență pentru dezvoltarea democra
ției sindicale și muncitorești, pentru îmbunătățirea 
stilului și metodelor de lucru ale sindicatelor, bizuln- 
du-ne în toate măsurile ce le vom lua pe experiența 
și înțelepciunea clasei muncitoare, a tuturor oameni
lor muncii.

Exprimind voința și hotărîrea clasei muncitoare, 
a tuturor salariaților, congresul sindicatelor so an- 
gajază să aducă in noul cincinal o contribuție și 
mai substanțială la înfăptuirea programului de dez
voltare economică, socială și culturală a patriei.

Considerînd hotăririle congresului nostru ca un 
început al procesului de perfecționare continuă a 
muncii sindicatelor, vom milita fără preget pentru 
ca întreaga activitate a organelor șl organizațiilor 
sindicale să fie străbătută de suflul înnoitor promo
vat de partid in întreaga viață a țării, devenind un 
factor activ, dinamic și eficient, tn ridicarea patriei 
pe trepte tot mai înalte de civilizație, progres social 
și bunăstare, pentru făurirea societății socialiste șl 
comuniste în scumpa noastră patrie. Republica So
cialistă România.

CONGRESUL UNIUNII GENERALE
A SINDICATELOR 

DIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMANIA

După cinci zile de dezbateri fruc
tuoase, care au prilejuit exponenți- 
lor celor cinci milioane de sindica
liști, reprezentînd jumătate din 
populația activă a țării, o analiza 
profundă și multilaterală a proble
melor construcției socialiste in țara 
noastră, Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România și-a în
cheiat, simbătă, lucrările.

Delegații- și invitații au salutat cu 
căldură prezența la ședința de 
închidere a tovarășilor : Emil
Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Ni- 
culescu-Mizil, Gheorghe Pană, Flo
rian Dănălache, Emil Drăgănescu, Ja
nos Fazekas, Gheorghe Stoica.

Erau prezenți numeroși invitați — 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, con
ducători de instituții centrale și or
ganizații obștești, activiști de partid 
și de stat, vechi militanți ai miș
cării muncitorești din țara noastră, 
ziariști români și străini.

In sala halatului Republicii se a- 
flau, de asemenea, reprezentanții or
ganizațiilor sindicale de peste hota
re invitate la lucrările congresu
lui.

In prima parte a ședinței de di
mineață, congresul a ales Consiliul 
Central al Uniunii Generale . a Sin
dicatelor din România, din care fac 
parte 225 membri și 79 membri su- 
pleanți, și Comisia centrală de cen
zori, alcătuită din 35 de membri.

S-a anunțat apoi că în prima șe
dință plenară Consiliul Central al 
U.G.S.R. a ales Comitetul Executiv, 
format din 45 de membri, precum 
și Biroul Executiv, alcătuit din pre
ședinte, șapte vicepreședinți și trei 
secretari.

Președinte al Consiliului Central al 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România a fost ales, în unanimitate, 
tovarășul Virgil Trofin, membru ăl 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent al C.C. al P.C.R.

Alegerea președintelui Consiliului 
Central al Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România și a celorlal
te organe de conducere a fost pri
mită cu vii și îndelungi aplauze.

In prima sa ședință, Comisia cen
trală de cenzori a ales președinte pe 
tovarășul Csupor Ludovic.

Tovarășul Virgil Trofin a rostit a- 
poi cuvîntul de închidere a Congre
sului Uniunii Generale a Sindicate
lor din România.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, congresul a hotărît. să a- 
dreseze o scrisoare Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
secretarului său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Scrisoarea, 
citită la tribuna congresului, a fost 
aprobată cu ovații puternice, cu a- 
plauze prelungite. Delegații și invi
tații scandau : „P.C.R.—P.C.R. !“,
„Ceaușescu—P.C.R. 1".

Congresul a luat sfîrșit într-o 
atmosferă însuflețitoare. Delegații și 
invitații aplaudau îndelung. Minute 
in șir au răsunat, în marea sală a 
Palatului Republicii, urale și ovații 
la adresa Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Repu
blicii Socialiste România, pentru u- 
nitatea și solidaritatea oamenilor 
muncii din întreaga lume. Delegații 
și invitații și-au reunit vocile, into- 
nind imnul de luptă al clasei mun
citoare — „Internaționala". (Agerpres)

CUVÎNTUL TOVARĂȘULUI
VIRGIL TROFIN

Lucrările congresului nostru, Înalt 
forum al reprezentanților oamenilor 
muncii, al sindicatelor din țara noas
tră, se apropie de sfîrșit.

In cele cinci zile de lucrări rodnice, 
participanții la congres au făcut bi
lanțul activității desfășurate de orga
nizațiile sindicale în ultimii cinci ani. 
Evidențiind activitatea rodnică a sin
dicatelor, congresul a analizat cu exi
gență, în spirit critic și autocritic, ac
tivitatea desfășurată pînă în prezent, 
stabilind rolul și locul sindicatelor în 
etapa actuală de dezvoltare a țării, 
sarcinile ce revin sindicatelor pentru 
înfăptuirea programului elaborat de 
Congresul al X-lea al Partidului Co
munist Român, pentru construirea 
societății socialiste multilateral dez
voltate în patria noastră. Congresul 
Uniunii Generale a Sindicatelor a re
levat uriașa activitate creatoare des
fășurată sub conducerea Partidului 
Comunist Român de eroica noastră 
clasa muncitoare, de masele largi ale 
oamenilor muncii, în care se află în
corporată și contribuția adusă de sin
dicate la construcția economică și 
social-culturală, la munca de condu
cere a țării, Ia remarcabilele realizări 
obținute în opera de edificare a noii 
orînduiri sociale, de ridicare a bună
stării întregului popor.

Congresul nostru și-a desfășurat lu
crările în spiritul unei largi democra
ții muncitorești, sindicale, generată 
de acțiunea înnoitoare, inițiată și 
promovată de Partidul Comunist Ro
mân pentru continua perfecționare a 
vieții economice și social-politice, 
pentru dezvoltarea societății noas
tre socialiste.

Cred că sînt in asentimentul dum
neavoastră, al tuturor, să apreciem 
valoarea deosebită a dezbaterilor 
care au avut loc în ’ cadrul congre
sului — atit în ședințele plenare, cit 
și in comisiile pe probleme — dez
bateri caracterizate printr-o înaltă 
ținută politică, combativitate și ini
țiativă, responsabilitate care demon
strează creșterea maturității politice 
și competența clasei muncitoare — 
clasă conducătoare a societății — și a

tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, proprietari ai mijloacelor da 
producție, principali făuritori ai bunu
rilor materiale și spirituale, care au 
devenit în anii socialismului pentru 
prima oară și pentru totdeauna, sub 
conducerea partidului nostru comu
nist, stăpîni ai patriei lor.

Dezbaterile în cadrul congresului 
reprezintă o manifestare grăitoare a 
democrației noastre muncitorești, a 
democrației socialiste, o expresie a 
participării largi a oamenilor muncii 
la conducerea vieții economice, so
ciale și politice în Republica Socia
listă România.

Vă rog să-mi permiteți ca, expri- 
mînd gindurile noastre, ale ce
lor prezenți și ale tuturor ce
lor pe care-i reprezentăm Ia 
acest congres, să adresez încă o dată 
un cald și tovărășesc cuvint de sin
ceră mulțumire Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, per
sonal tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru grija manifestată față de ac
tivitatea sindicatelor, pentru îndru
mările deosebit de prețioase date cu 
privire la locul, rolul și atribuțiile 
sindicatelor în societatea noastră so
cialistă. Cred că sînt în asentimen
tul dumneavoastră să asigurăm Co
mitetul Central al partidului că sin
dicatele — care reunesc în rindurile 
lor clasa muncitoare, masele de oa
meni ai muncii din țara noastră — 
vor munci cu perseverentă și devo
tament pentru a aplica în viața șl 
activitatea organizațiilor sindicale 
suflul inpoitor recomandat de partid 
pentru îmbunătățirea întregii noas
tre activități, pentru creșterea apor
tului sindicatelor la Înfăptuirea poli
ticii interne și externe a partidului 
și statului nostru.

Congresul Uniunii Generale a Sin
dicatelor, care a demonstrat încă o 
dată coeziunea și unitatea națiunii 
noastre socialiste, a fost în același 
timp o puternică manifestare a uni
tății de granit a întregului ■ nostru 
popor în jurul partidului, al Comite-

(Continuare în pag. a V-a)

BIROUL EXECUTIV AL U.G.S.R.
PREȘEDINTE : Virgil Trofin, mem

bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al Comitetului 
Central al P.C.R.

VICEPREȘEDINȚI : Gheorghe Pe
trescu, membru supleant al C.C. al 
P.C.R. ; Nicolae Gavrilescu, membru 
supleant al C.C. al P.C.R. ; Maria 
Giligor, președinta Comitetului sin
dicatului de lâ Fabrica de Antibio- 
tice-Iași; Francisc Kronaweter, mais
tru principal la Uzinele de con
strucții de mașini-Reșița; Peter

Ileana, tehniciană la Fabrica de în
călțăminte „Clujana" ; Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului național 
al inginerilor și tehnicienilor ; 
Gheorghe Stuparu, președintele Co
mitetului sindicatului de la Uzinei» 
„23 August“-București.

SECRETARI : Ștefan Pavcl, mem
bru al Comitetului Central al P.C.R. ; 
Nagy Paul, membru supleant al Co
mitetului Central al P.C.R. j Larisa 
Munteanu.
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DIALOG Ca să ajungi unde trebuie,

CETĂȚENESC
ia mașina in sens invers!

Cel care spășește pentru prima 
oară pe meleagurile arădene este 
plăcut surprins de realizările coo
perației de consum. In ultimii cinci 
ani au fost date în folosință 3J de 
magazine universale — construite 
din fonduri de investiții centraliza
te — și au fost ridicate alte 171 de 
unități comerciale cu sprijinul 
membrilor cooperatori sau din cre
dite pe termen scurt Noi magazine 
și unități de alimentație publică do
tate și înzestrate cu utilaje și mo
bilier modern stau la dispoziția 
populației sătești oferind o gamă 
largă de produse, începînd de la 
banalul ac de cusut și pînă la ulti
mul tip de tele
vizor. Folosind cu MsoHMMomaiMi 
pricepere baza' 
materială existen
tă, lucrătorii coo- ■ 
perației de con
sum au vîndut,. 
sătenilor, în 1970, 
mărfuri în valoa
re de 910 milioa
ne tei, cu circa 
200 de milioane 
mai mult decît în 
1965. Fără a ig
nora rezultatele 
obținute, trebuie 
să spunem că — 
chiar în condiții
le volumului spo
rit de mărfuri o- 
ferlte cumpărăto
rilor — unele 
produse, aflate în depozite, au lip
sit, perioade mai mari sau mai mici, 
din magazine.

Vizitînd unitățile, mai multor 
cooperative de consum — dintre 
care amintim pe cele din comunele 
T. Vladimirescu, Păuliș, Bîrzava și 
din zona sătească a orașului Lipova
— observăm că marfa nu lipsește. 
Tonetele, rafturile, celelalte utilaje 
comerciale sînt pline cu produse 
dintre cele mai felurite. Și totuși...

— Ce produse vă lipsesc ? — în
trebăm, pe rînd, pe gestionarii ma
gazinului universal din comuna 
T. Vladimirescu.

— Hai, spuneți — îi încurajează 
președintele cooperativei de consum
— tovarășii vor să ne ajute să obți
nem ceea ce nu avem (ca și cum 
de noi depindea existența în maga
zin a unei mărfi sau a alteia 1 — 
n.n.).

Ne așteptam să ni se’prezinte pe 
loc o listă „la zi" a mărfurilor care 
lipsesc sau măcar faimosul caiet 
de înregistrare a cererii, dar încu
rajarea președintelui n-a prea avut 
efect ; vînzătorii ne ajută... din me- 

i : oale 
mai

marfa. Sistemul este — după cum se 
vede — cit se poate de simplu și o- 
perativ, nici un fel de verigă inter
mediară sau barieră nu se inter
pun în drumul mărfii, care este cît 
se poate de scurt. Ce împiedică a- 
tunci aprovizionarea normală 
mărfuri obișnuite, curente ?

— După cum probabil ați putut 
constata — ne spune Gh. Hajos, di
rectorul comercial al IJECOOP, —> 
defecțiunea s-a produs in prima 
fază a aprovizionării, la cooperativă, 
unde a fost întocmită nota de co
mandă fără, a șe ține seama de ne
cesitățile reale. Produsele (a căror 
absență ați sesizat-o), lipseau dato-

CU

pe cite 1—2 ani, pe alții — cînd a- 
pucă să mai găsească.

N-am mai ascultat continua
rea „explicației". Credem însă 
că în tot județul se găsește un ac 
pentru cojocul unor oameni care mal 
mult încurcă lucrurile decît să le 
rezolve.

DEPOZITUL 
„MENAJ-STICLĂRIE" 
(șef de depozit Z. Chendi).

— Da ce n-ați vîndut sticle da 
lampă și alte cîteva zeci de arti
cole ?

Un ceas deșteptător pentru
spiritul comercial la sate

ÎNSEMNĂRI DIN JUDEȚUL ARAD

morie. încropim o listă: 
și cratițe de dimensiuni .....
mari, baterii normale și de lan
ternă, mături, perii, plase 
vinilin... Din magazin lipsesc 
cole dintre cele mai banale. De ce ? 
„Nu ni se aduc de la depozit" — 
vine răspunsul.

Magazinele cooperativelor de con
sum Păuliș și Bîrzava ne rezervă și 
alte surprize. - ■ ■ 
„deficitare" se lungește conside
rabil : lipsesc 
bumbac mercerizat, caietele de tip 
I și II, căciulile bărbătești, apara
tele de ras. ace de siguranță, sticle 
de lampă nr. 11, Gallus galben, con
toare electrice, antene TV, ceasuri 
deșteptătoare (acest din urmă arti
col nu poate fi procurat decît cu 
mari sacrificii, deoarece se produce 
lntr-un singur loc din țară, tocmai... 
la Arad 1) ș.a.m.d.

înainte de a continua investiga
țiile să prezentăm pe scurt modul- 
în care se face aprovizionarea. Șe
ful de- unitate și gestionarul îm
preună cu merceologul întreprinde
rii (sau cooperativei) elaborează — 
în funcție de stocul existent și ce
rințele sătenilor — nota de coman
dă. Acest document este trimis la 
depozitul IJECOOP care are obliga
ția să livreze, în cel mai scurt timp,

de 
arti-

Lista mărfurilor
cratițe, ața de

Pe scrisoarea care a so
sit din comuna Gallcea- 
Vîlcea sînt 55 de semnă
turi, una mai nervoasă 
decît alta. Semnatarii șl 
încă mulți alți cetățeni 
din satele Cocoru, Dealu 
Mare, 
Bratla 
creară 
Vîlcea.

Bratla din Deal, 
din Vale etc., lu- 

în orașul Hm,

T Șij?
— Lunar scoatem abo

namente pentru autobuz.
- Si ?— Vine autobuzul, o- 

prește, șoferul se dă jos și 
alege.

— Ce alege ?
— Pasagerii pe care 

vrea să-i ia.
— După ce criterii : 

Înălțime, culoarea ochi
lor, a ciorapilor ?

— li ia numai pe cei 
care n-au abonament lu
nar. Zice șoferul că are 
gestiune și plan de înca
sări. Dacă ne ia- pe noi 
cu abonamente, nu-și 
face planul. Așa stînd lu
crurile noi întîrziem de 
la servici, plătim penali
zări, uneori și amenzi 
pentru că, sîntem prinși 
călătorind cu „ocazii" ..

Dragi tovarăși, ăm po
vestit situația asta cu 
pasagerii pe alese unei

rltă slabei preocupări — a merceo
logilor, președinților de cooperative 
și gestionarilor — pentru întocmi
rea comenzii 
cererea.

Explicațiile 
ne-ar rămîne 
cît să punem 
vinovați în primul rînd merceolo
gii, vînzătorii, președinții care for
mulează comenzile fără seriozitate, 
din amintiri, fără a cunoaște apro
fundat stocul, cerințele. Cum se 
face însă că apar și cazuri cînd note 
de comandă (din 4, 10, 18 februa
rie — la cooperativa Bîrzava de 
pildă) corespunzător întocmite, nu 
sînt onorate deși au trecut săptă- 
mîni ?. întrucît tovarășul director 
a „omis" să ne spună, încercăm să 
aflăm singuri și urmînd drumul res
pectivelor comenzi ajungem la șe
fii depozitelor întreprinderii econo
mice județene a cooperației de con
sum,

DEPOZITUL DE PRODUSE ME- 
TALO-CHIMICE
(șef de depozit F. Waldek).

■ — Ați primit nota de comandă ■?
— Da.
— De ce n-ați ... ,

Gallus galben, ceasuri deșteptă
toare ?

— Antene TV

in conformitate cu
fiind încheiate nu 

altceva de făcut de- 
punct. Este clar, sint

livrat antene TV,

nCt aveam atunci 
cînd ne-au comandat, 
dar așteptăm să le 
nou.

După un asemenea 
să-l mai întrebi 1 Poate cel mult 
dacă știe pentru ce ia salariul. Rar 
ne-a fost dat să întîlnim o aseme
nea indolență : dacă n-a avut cînd 
i s-a comandat, șeful depozitului 
așteaptă să fie bombardat zilnic cu 
comenzi și note telefonice pentru ' 
a-si face datoria.

Dar să-l ascultăm mai departe :
— Ceasuri există, dar am uitat să 

le trimitem. Ne întrebăm : cînd 
va suna ceasul deșteptător pentru 
„spiritul comercial" al șefului de 
depozit și al celor care permit ase
menea anomalii ?

DEPOZITUL
DE TRICOTAJE-MERCERIE 
(șef de depozit V. Arva)

— Vă lipsesc acele de siguranță 
și cu gămălie ?

— Aparent da, practic nu.
— 1 ?
— Nu vă mirați. Pe unii dintre 

gestionari îi aprovizionăm cu

Acum avem 
comande din
răspuns, ce

— Cele 8 magazii ale depozitului 
au fost o lună în inventar.

— Toate odată ?
Judecind după năduful cu care 

ni se răspunde, le-a trebuit un e- 
•fort de gîndire extraordinar pentru 
a face lucrul cel mai elementar pe 
care ar fi trebuit să-1 facă : 
minat inventarul, deschide 
zinul.

Răspunsurile consemnate 
cît se poate de clar cită birocrație 
și iresponsabilitate dovedesc unii 
lucrători comerciali de la sate. Și 
acest fapt capătă circumstanțe a- 
gravante în condițiile existenței 
unui sistem de organizare simplu, 
eficient. Din păcate, după cum se a 

nu este 
ceva : este 

comercia- 
al între- 
și al co
să vegheze 
rațional a

ai ter- 
maga-

arată

vede, doar simpla existență 
unui sistem eficient 
suficientă, mai trebuie 
necesar ca serviciile
te, fiecare lucrător
prinderilor comerciale 
operativelor de consum 
la repartizarea în mod_ ,___ _ _
fondului de marfă pe unități, să în
drume expedierea și aprovizionarea 
cu partizi corespunzătoare .J strut- . . 
turii cererii de mărfuri a populației. 
Or. este clar, aceste îndatoriri esen
țiale — a căror importanță sporește 
în condițiile actuale, cind se lărgesc 
atribuțiile organismelor operative, 
cind centrul de greutate al activi
tății se deplasează spre întreprin
deri și cooperative — au fost nu
mai parțial respectate

Asemenea cazuri — în care se 
Ignoră cerințe elementare, cind este 
dezintegrat un sistem rațional de 
aprovizionare, far golurile din ma
gazine se datoresc 
ciențe organizatorice, superficiali
tății 
— nu sint, din păcate, izolate. Se
sizări din județele Suceava. Vran- 
cea. Brăila ș. a. arată că maladia 
comandării, onorării și aprovizio
nării necorespunzătoare este mai 
răspîndită. Pornind de la aceste 
fapte cit și de la considerentul că, 
în condițiile sporirii exigentelor 
țărănimii crește responsabilita
tea ce revine cooperativelor în 
aprovizionarea cu mărfuri a popu
lației de la sate, ne-am adresat 
tov. I. Vetrineanu, directorul gene
ral al Direcției generale comerciale 
a CENTROCOOP.

— Ce părere aveți despre absen
țele de mărfuri din magazine și ce 
se întreprinde de către direcția pe 
care o conduceți pentru a controla

se unor defi-
unor lucrători Comerciali

și îndruma organele locale ale coo
perației de consum pe linia' îmbu
nătățirii aprovizionării ?

— în primul rînd, trebuie să vă 
spun că majoritatea mărfurilor 
menționate ca absente din magazi
ne nu ridică nici un fel de proble
me și în mod normal n-ar trebui 
să lipsească din magazine. Absența 
lor dovedește că nu. peste tot .con
ducătorii de cooperative, și între
prinderi și-au înțeles obligațiile. 
Pentru a diminua posibilitățile de 
apariție a unor asemenea fapte, 
conducerea CENTROCOOP a luat 
hotărîrea de a se organiza brigăzi 
care să se deplaseze în țară, 

pentru analiza 
> complexă a între

gii activități a 
cooperativelor, în
treprinderilor și 
uniunilor județe
ne. Rezultatele a- 

■nalizelor — bune 
și rele — se pun 
în dezbaterea tu
turor lucrătorilor, 
iar pe parcurs se 
rezolvă operativ 
toate problemele 
ce apar. De ase
menea, întregul 
aparat al direc
ției generate co
merciale se află, 
mai bine de ju- 

l mătăte din lună, 
pe teren, în jude

țe.. Această din urmă meto
dă de lucru — cu carac
ter permanent — s-a dovedit a fi 
eficientă. Delegații noștri au con
statat, de pildă, că la cooperativele 
Calomfirești, Dornești (Suceava) 
nu se întocmesc note de comandă, 
că din magazinele cooperativelor 
Vișani, Victoria (Brăila) și Odobești 
(Vrancea) lipsesc produse care se 
găsesc în depozitele IJECOOP și au 
luat măsuri pentru remedierea ’ pe 
loc a deficiențelor. Desigur, munca 
specialiștilor din CENTROCOOP se 
va desfășura și în viitor în acest mod, 
dar asta nu înseamnă că conduce
rile cooperativelor și întreprinderi
lor, salariații acestora sînt absolviți 
de obligația de a respecta neabătut 
îndatoririle statutare, de a aduce la 
îndeplinire sarcinile privind activi
tatea comercială, satisfacerea 
rințelor <__________  ____
rilor.

crescînde ale consumato-

George POPESCU 
Gabriel GOIA

Mijloacele întreprinderii de tran
sporturi Brașov asigură deplasa
rea în diferite puncte ale orașului 
a 330 000—335 000 pasageri, în me
die, pe zi. întreaga activitate eco- .. 
nomică și socială a municipiului 
este indisolubil legată de buna des
fășurare a transportului în comun.

Neîndoios, colectivul întreprinde
rii de transporturi Brașov a depus 
și depune eforturi susținute pentru 
ca această activitate să se desfă
șoare în condiții, tot mai bune. Dar, 
ritmul actual al solicitărilor atestă 
faptul că sînt necesare în conti
nuare măsuri pentru perfecționa
rea transportului în comun. Adu- 

. cern, în sprijinul acestei afirmații, 
unele observații și cerințe ale cetă
țenilor, înregistrate cu prilejul unui 
raid anchetă.

Călătorind cu troleibuzele sau au
tobuzele pe liniile 1, 2, 11, 5, 9... 
'constați că în organizarea și des
fășurarea transportului în comun 
mai persistă încă...serioase neajun
suri. Acestea devin de-a dreptul 
supărătoare și păgubitoare mai ales 
în orele de vîrf, adică între 6,20—7, 
14—16,30, 18—20,30. Pe traseele prin
cipale, troleibuzele și autobuzele 
circulă atit de aglomerate, încit 
uneori nici nu mai opresc in unele 
stații, iar înăuntru oamenii . stau 
presați ca, sardelele. Cînd, totuși. în 
asemenea condiții, mașinile mai o- 
presc într-o stație sau alta, zecile 
de călători — sătui de așteptare — 
le iau cu asalt și forțează intrarea 
în fel și chip, periclitînd siguranța 
circulației.

Desfășurarea defectuoasă a trans
portului în comun are consecințe 
dintre cete mai serioase pe multiple 
planuri. Cadre de conducere de la 
marile uzine ne-au mărturisit că, 
datorită carențelor existente în a- 
ceastă activitate, uzinele înregis
trează mari și numeroase întîrzieri 
de la program, care se răsfrîng a- 
supra desfășurării în bune condi
ții a activității de producție.

Fluctuația la uzina „Rulmentul", 
de' pildă, este influențată. în bună 
măsură, de condițiile nesatisfăcă
toare în care se asigură transportul 
între oraș și uzină ; aceeași situație 
e valabilă și pentru alte întreprin
deri. Dar nu numai atît : călătorind 
în asemenea condiții muncitorii a- 
jung la lucru de multe ori istoviți, 
fapt ce are o influență negativă și 

■asupra randamentului lor în mun
că. Care să fie cauzele acestei si
tuații anormale ? Sînt insuficiente 
mijloacele de transport sau nu este 
bine organizat programul lor ? Am 
căutat, să cunoaștem mai întîi Pă
rerea' conducerii I.T.B. Inginerul 
Ion Bejenaru, directorul I.T.B.. 
apreciază că „situația nu este chiar 
atît de critică .; neajunsurile care 
se mai manifestă se datoresc pe de 
o parte nerespectării unei hotărîri 
a Consiliului de Miniștri cu privire 
la decalarea programului de lucru 

<u • ' rt j

AM PRIMIT SCRISOAREADV.’
particulare, și a-curci

ceasta a început să rida. 
Am. fotografiat-o și 
preună cu sori; 
dumneavoastră am 
mis și poza.
din Rm. Vîlcea. Așteptăm 
efectul.

de Nicută TANASE
. i îm- 

scrisoarea 
tri- 

Autobazei

DONIȚA MERGE 
DE MAI MULTE ORI 

LA APĂ
In inima Capitalei, \nai 

exact în cartierul Lină-, 
riei, există o stradă care 
se cheamă nic'i mai mult 
nici mai puțin decît Cu
mulus. Locuitorii acestei 
străzi, absolut toți locui
torii ei, îmi trimit o scri
soare prin care sînt ru
gat să le fac o 
după prima ploaie 
primăvară și cu 
ocazie să le aduc și . un 
butoi cu apă.

— De ce să vă 
după ploaie ?

— Ca să vă dați 
și dv. cum arată 
noastră după ploaie. Un 
noroi, niște băltoace !
-Si............................

ce să-1
- Să 

o să se 
apă I Strada noastră 
are canalizare, nici con
ductă de apă. Nu are nici 
una nici alta, nici chiar 
mai multe din cauză că 
e trecută înlr-un plan de 
„modernizare".

— Dacă e în 
tunci mai aveți 
răbdare.

— Dar sîntem 
sprezece ani în plan ! De 
atunci cărăm apa cu do
nița...

vizită 
de 

aceeași-

vizitez
seama 
strada

butoiul cu apă de 
car după mine ? 
vedeți ce coadă 
facă la butoiul cu 

nu

plan. a- 
putină

de cinci-

Cu ce v-aș putea ti de 
folos ? Cu două sfaturi : 
unul, nu mai cărați apă 
cu donița, ci cu ulciorul 
(știți de ce), și doi. invi
tați gospodarii sectorului 
după prima ploaie, nu pe 

. mine.

NOROC CĂ VINE 
VARA

Alexandru Bărbulescu 
din Calea Griviței nr. 
94-București, în iulie 1970 
se roagă, în genunchi, de 
I.A.L. Herăstrău să-i re
pare cele două sobe de 
teracotă. I.A.L.-ul rămine 
imun la rugăminte și-n 
noiembrie, tot ’70, tov. 
Bărbulescu se plinge re
dacției că vine iarna

sobele-i
roagă redacția
I.A.L. Herăstrău, și aces
ta ne asigură prin scri
soarea 50780/24 XI 1970 
că problema e ca și re
zolvată. Noi, bucuroși, îl

anunțăm pe tov. Bărbu- 
lescu de victoria obținută 
și-i recomandăm chiar să 
se ducă să spargă lem
nele, să le aibă pregă
tite. Zilele trecute insă 
primim altă scrisoare de 
la același tovarăș Băr- 
bulescu. O scrisoare care 
ne dezamăgește. I.A.L. 
Herăstrău ne-a mințit. 
Sobele sînt tot reci. No
roc că vine vara și-o să 
fie cald.

CURENTUL ELEC 
TRIG Șl LUMINA 

REA DE 2 ȚOLI
Aurel Pîslaru din 

muna Grebănu-Buzău 
zice că are lumină elec
trică dar este ca și cum 
n-ar avea-o.

— Cum adică ?
— O luminare 

țoii dă lumină mai mul
tă decît un bec de 
Plătim curentul, dar 
plătim de pomană, 
ne-a întors și viata 
susu-n jos. Dacă vrem 
citim ceva, trebuie să 
tim după orele 24. 
călcat ori spălat rufe 
mașină, tot de la ora 
în sus. La ora aia curen
tul este cum ar trebui să 
fie mereu. Asta pentru 
că sîntem legați de nu 
știu ce transformator, de 
care sînt legate crama, 
ferma... Ni s-a promis că 
se vor lua măsuri, 
nu s-au luat...

Tovarășe Pîslaru. 
aprindeți luminările

de 2 țoii pomeniți 
gind și I.R.E.P.-ul. Eu în 
timpul ăsta zic o rugă
ciune. De pildă : I.I.M. 
„înger. îngerașul meu".

ÎN LGC DE BAME
CONTROLORI 
DE CALITATE

Iosif Ferescu e
Medgidia, stă în blocul 
P-4 din str. Poporului și 
e un frecvent consuma
tor de conserve „Dună-

nă de legume în ulei, 
care costă doar 3 lei.

Tovarășe Ferescu, dacă 
întîmplător veți cumpăra 
bame și în cutie veți găsi 
controlori de calitate de 
Ia fabrica susamințită vă 
rog frumos să-i alimen
tați și. să-i închideți in 
cutie la loc, pînă la noi 
dispoziții...

CITITI-L MIERCURI 
LA ACEEAȘI ORĂ 

PE KAFKA

fabricaterea“, care 
la Tulcea.

— Ce nemulțumiri 
veți ?

— In cutiile cu 
verde conservată 
uneori și 
și bucăți 
solei.

— Dacă 
sînt în același preț, vu-i 
chiar atit de grav.

— Ba e grab, fiindcă 
ațele și tulpinile nu sin’ 
prea comestibile. Și in a- 
fară de asta, alaltăieri am 
dat 6,50 lei pe o cutie cu 
fasole boabe cu costiță...

— Și ați găsit în cutie 
și o parte din lanțul cu 
care a fost priponit por
cul ?

Nu. am găsit

fasole 
găsesc 

ațele păstăilor 
din tulpina fa-
tulpina și ațele

toca-

Familia Dan Iliescu 
n București era în

registrată în acte ca fi
ind locatara imobilului 
din str. Arieșului nr. 2. 
Imobilul din str. Arieșu
lui nr. 2 este însă colț 
cu Bd. I. Gh. Duca. Fiind 
așa. i-a venit cuiva ideea. 
și ideea . a fost luată in 
serios, ca acest imobil din 
„Arieșului 2" să fie „mu
tat" în I. Gh. Duca 15 A.

— Și vă deranjează ?
. — Foarte mult. Avînd 
buletin de Arieșului 2 și 
locuind în I. Gh. Duca 
m-am dus la dispensarul 
din „I. Gh. Duca" unde 
văzîndu-mi-se buletinul 
de ArieșUlui am fost tri
mis la 
care 
Aici, 
mi-au 
că nr. 
trecut 
și ca 
sez acelui dispensar care 
nu mă primește fiindcă 
locuiesc pe Bd. I. Gh. 
Duca 15 dar am ’ buletin 
de Arieșului 2. Ce să- fac 
tovarășe, sînt într-o 
tuație...

• — Citiți-1 miercuri, 
aceeași oră, pe Kafka. Se 
fac bine și cei care v-au 
băgat în această încurcă
tură.

Lectură plăcută.

dispensarul de 
aparține Arieșul. 
controlind actele, 
adus la cunoștință 
2 din Arieșului a 
la Bd. I. Gh. Duca 
atare să mă adrc-

al întreprinderilor, iar pe de altă 
parte lipsei pieselor de schimb".

Este adevărat că actuala decalare 
de numai 20—30 minute între pro
gramul marilor uzine este insufi
cientă, ceea ce face ca în multe ca
zuri șă apară încă suprapuneri. de 
ore, care generează perturbați! în 
activitatea de transport. Este înte
meiată și afirmația că, din lipsa 
pieselor de schimb, rămîn zilnic în 
garaj imobilizate între 8—10 mij
loace de transport. \

Mai există și alte cauze ? „Nu", 
afirmă directorul I.T.B. „Noi am 
făcut aproape tot ce a depins de 
noi, am scos și scoatem zilnic pe 
trase'e toate mijloacele de trans
port". Oare chiar așa. să fie ?

Desfășurarea defectuoasă, a trans
portului în comun pe raza muni
cipiului Brașov este generată însă 
și de alte cauze pe care oonducerea
1. T.B. a încercat să le ascundă. Este 
vorba, în primul rînd, de proasta 
organizare și desfășurare a activi
tății de transport propriu-zis și, 
mai ales, de nerespectarea graficu
lui de circulație. Am urmărit, timp 
de o săptămînă, în orele de vîrf, 
mersul troleibuzelor și autobuzelor 
pe principalele trasee. A devenit o 
regtilă ca acestea să nu pornească 
de la capul de linie la timpul pre
văzut de grafice și să sosească în 
stație cu întîrziere. Aceasta face să 
se producă dereglări în programul 
de circulație, în sensul că. uneori, 
in unele stații sosesc deodată mai 
multe mijloace de transport, după 
care urmează o lungă pauză, timp 
în care în stații se produc aglome
rări. Iată' cîteva exemple. In ziua 
de 15 martie, între orele 6—6,25, în 
stația Complex I din cartierul 
„Steagul roșu" nu oprise nici o 
mașină numărul 11. Apoi au urmat 
la intervale de cîte un minut 3 ma
șini arhipline. Mulți dintre cei aflați 
în stație au recurs Ia unica soluție : 
au traversat strada, ureîndu-se în 
cursele care circulau în sens in
vers, pentru a se putea reîntoarce 
cu ele. In dimineața zilei urmă
toare. în stația „Tractorul", cursele
2, 7 și 9 au sosit la intervale nere
gulate. A doua zi. între orele 15—16. 
troleibuzele liniei nr. 3 au plecat 
din statia „Steagul roșu" la inter
vale între 1 minut și 7 minute

— față .de 3 prevăzute, iar cete ale 
liniei 5' Ia intervale de 2—12 mi
nute, față de Svprevăzute..

Am putea continua cu exemplele, 
dar ne oprim, aici. Care sînt cauzele 
care generează această stare de lu-. 
cruri ? în primul rînd ieșirea cu 
întîrziere pe trasee a unor mijloace 
de transport, urmare a întîrzierilor, 
a lipsurilor nemotivate de la lucru 
ale șoferilor sau a defecțiunilor 
tehnice apărute la mașini. Lucră
rile de reparații și întreținere sînt 
efectuate, de multe ori, în mare 
grabă și de proastă calitate. Dato
rită cauzelor enumerate mai sus — 
și altora — zilnic circa 25—35 de 
autobuze și troleibuze nu circulă în 
orele de vîrf din diferite motive. 
Decalările mai sînt provocate și din 
vina dispecerilor de la capătul de 
linie, care se „întrețin" la tot felul 
de discuții și uită — nu o dată — 
să mai urmărească graficul de diri
jare a mașinilor.

O altă cauză — și nu de mică 
importanță — constă în „căderile" 
in timpul programului a unor 
autobuze șl troleibuze. Numai in 
dimineața zilei de 17 martie, la 
capătul liniei numărul 1, se aflau 
„căzute" două . troleibuze, cu puțin 

■ mai la vale încă unul, iar în alte 
puncte ale orașului,' altele. Pe de 
altă parte sînt frecvente cazurile, 
cînd unele mijloace de transport se 
retrag 
fără a 
simplu 
bosiți" 
tiv.

Cu siguranță că lichidarea aces
tor deficiențe, ca și a altora asupra 
cărora nu am insistat — ca, de pil
dă, disciplina — ar fi putut înlă
tura neajunsurile care' persistă, de 
multă vreme, în buna desfășurare a 
transportului în comun în Brașov. 
Surprinde însă un lucru : deși ele 
au fost aduse la cunoștința organe
lor locale pe diferite căi — presă, 
sesiuni ale consiliilor populare ș.a. 
—. acestea nu au găsit cu cale să te 
analizeze atent și să stabilească 
măsuri prompte pentru lichidarea 
lor. Sperăm că măcar acum — cînd 
deficiențele s-au înmulțit — vor 
face acest lucru 1

N. MOCANU
corespondentul „Scinteii”

la garaj pentru reparație 
fi „planificate", ci pur și 
fiindcă șoferii se simt ..o- I 
și atunci invocă acest mo-

■ ■■ Acul în carul cu fin
si sacul la

întotdeauna cînd cetățenii au de 
expediat îritr-o altă localitate bu
nuri mal grele de 12 kg (expedie
rea pachetelor de pînă la 12 kg este 
monopolul poștei), apelează la 
serviciile C.F.R. Cum trebuie să 
funcționeze aceste servicii ? De
sigur. ireproșabil. Calificativul pre
supune 
coletului, 
lui pe

integritatea și securitatea 
precum și transmiterea 

. drumul cel mai scurt, 
fără întreruperi inutile. Instruc
țiuni clare garantează expeditori
lor sosirea la destinație a cotețe
lor — cele de 12 pină la 60 kg. în 
maximum 24 de ore. indiferent de 
distanță, iar cete de peste 60 kg. în 
cel mult 8 zile. Cu toate că în an
samblu mecanismul funcționează 
bine, primim la redaoție scrisori 
care ne dezvăluie întîmplări din
tre cete mai insolite. Ce ne sesi
zează semnatarii lor ? Lui Ion Ra
domir. de exemplu, i s-au trans
mis, din stația Baia-Tulcea, la 
Pitești. 5 saci cu cereale, 4 cu grîu 
și unul cu porumb. La 28 decem
brie 1970 s-a dus la gară să-și ri
dice produsele. La destinație nu 
mai ajunseseră însă decît 4 saci. 
Unul dispăruse pe traseu 1 Lui Ion 
Mihalcea din Săliștea. județul Ar
geș. i-au dispărut... 11 saci. Miste
rul nu s-a descoperit nici pînă azi. 
Nu s-a descoperit pentru că, . de 
regulă, în asemenea împrejurări 
cei ce poartă responsabilitatea nu 
întreprind măsuri exemplare' meni
te. să pună stavilă acestor negli
jențe.

în investigațiile noastre am în- 
tîlnit uneori situații de-a dreptul 
incredibile. Să presupunem că, la 
o unitate C.F.R., care se ocupă cu 
astfel de manipulări, unul dintre 
miile de colete mai mici se poate 
rătăci, deși, se înțelege, nu este 
admisă o asemenea neglijență. Iată 
însă, că, adesea, și colete de zeci de 
kilograme au aceeași soartă. Este 
cazul rătăcirii unui circular cu 
motor de tăiat lemne care, 
trebuie să recunoaștem, nu este 
un ac în... cotețele C.F.R.-ului. 
Circularul trimis de Șt. Sțefă- 
nescu (din Tecuci) în comuna 
Domasnea, județul ' Caraș-Seve- 
rin, a colindat țara, prin nu se 
știe cîte gări, nici mai mult nici 
mai puțin decît 22 de zile — adică 
de aproape 3 ori timpul legal pre
văzut pentru a ajunge la destinație.

Am parcurs traseul sacilor 
expediați din Baia-Tulcea în sens 
invers, adică de la stația desti
natară spre cea expeditoare. Pri
mul care ne-a pus în temă a 
fost Nicolae Barbu, șeful maga
ziei de mărfuri din Pitești. Cei 
5 saci au fost controlați ulti
ma oară la Medgidia. în stația 
„16 Februarie" s-a constatat absen
ța unuia dintre ei, și anume a ce
hii cu porumb. Drept pentru care, 
la Pitești, cetățeanul a primit ceea 
ce a mai rămas din cereale, iar ca 
o consolare copia unui proces de 
constatare. In rest... să mai aștepte 
vreo 15 zile. Cetățeanul a așteptat 
și a alergat zadarnic după „noutăți" 
aproape 2 luni de zile...

— Intrebați-i pe cei de la '„16 
Februarie" 1 Acolo e dosarul, ei îl 
analizează, ei cercetează faptele... 
— ne-a îndrumat tov. Barbu.

I-am urmat sfatul. După o 
prealabilă consultare cu serviciul 
de reclamații. tov. Al. Cioarec. șeful 
adjunct al stației „16 Februarie", ■ 
ne-a precizat cu certitudinea omu
lui sigur de sine : „Oho 1... dosarul 
l-am trimis de mult la Medgidia, 
cu înștiințare, de lipsă, ca să fie 
analizat, să se descopere vinbvații..." 

I-am cerut interlocutorului npstru 
și cîteva lămuriri suplimentare a- 
supra ‘ 
adresa 
nunsul

frecvenței reclamați ilor la 
magaziei de mărfuri. Răs- 
a fost de-a dreptul sur-

mesagerie
prinzător : „O nimica toată — vreo 
60 dh-a Turigiil 'întreglilui' ah' ce 'ă ! 
trecut". 60 de reclamații în- 
tr-un an, la 20 000 de colete ce 
intră și pleacă de la stația amin
tită, nu-i prea mult. Dar, 60 de 
colo, 60 de dincolo, iată că în 1970 • 
serviciul coletărie C.F.R. a adunat 
în total 1 300 reclamații. O „recol
tă" cu care, se înțelege, nu se! poate 
mîndri.

Să ne reîntoarcem la dosarul cu 
pricină. Mai înainte de a-1 căuta în 
altă parte, așa" cum fuseserăm sfă- 
tuiți, „i-am luat urma" și i-am 
aflat povestea, cu lux de amănun
te, unde credeți ? Tot la București, 
la regionala .C.F. Culmea, dosarul 
se afla tot la stația „16 Februarie" 
și nicidecum la Medgidia ! Ca s-o 
spunem pe șleau, adjunctul șefului 
de stație, cu care am discutat, ne-a 
indus în eroare indieîndu-ne o 
pistă, falsă 1 De ce ? Pentru că, așa 
cum s-a scuzat el ulterior, la rîn- 
dul său a fost indus în eroare de 
către șeful de tură.;.

Șubliniem încă o dată, cu riscul 
de' a ne repeta, că tergiversarea 
cercetărilor, corespondențele inu
tile, purtarea pe drumuri a oame
nilor reflectă, în fond, un stil de
fectuos de muncă, un climat de to
leranță incompatibil cu ordinea și 
disciplina care se’ pretind funcțio
narilor de la C.F,R.

Referitor la rezolvarea plîngeri- 
lor cetățenilor ăm văzut cum stau 
lucrurile. Dar de dispariția unor 
colete sau pachete cine se face vi
novat ? Ei bine, ne-a fost dat s-o 
auzim și pe asta : tot Cetățenii. Ei, 
că nu respectă indicațiile C.F.R. cu 
privire la ambalare și etichetare..., 
că adresele scrise în grabă de ex
peditori, cu cerneală sau cu creio
nul, se șterg ușor..., că etichetele 
improvizate și prinse de mîntuială 
se pierd, iar pachetele rămîn... „ne
vorbitoare" 1

Pe marginea celor semnalate am 
cerut unele explicații la conducerea 
regionalei C.F. București, respectiv 
tov. director general Aurel Popa. 
Disparițiile unor colete — ni s-a 
spus — au la origine mai multe 
cauze : a) unii dintre salariații 
noștri manifestă, e adevărat. îngă
duință față de ambalajele prost e- 
xecutate ; b) nu toți magazionerii 
au o pregătire temeinică și se mai 
întîmplă, rar, dar se mai întîmplă, 
totuși, să încurce coletele între ele, 
să le expedieze la adrese greșite ; 
c) lipsa unui spațiu corespunzător 
în toate unitățile primitoare și o 
insuficientă mecanizare : d) manipu
lările repetate; care adesea gene
rează încurcături.

Pe viitor vor’ fi inițiate măsuri, 
atit pentru întărirea disciplinei, cit 
și.pentru eliminarea neajunsurilor. 
. în continuare, am fost încunoș- 

tiintați de măsurile ce urmează a 
se lua rin vederea îmbunătățirii ac
tivității de deservire a cetățenilor. 
Astfel, transporturile de coletărie. 
vor fi intensificate cu ajutorul con- ’ 
tainerelor. transcontainerelor și 
box-paletelor, ce vor diminua ex
trem de mult posibilitățile .de rătă
cire a pachetelor ; vor fi mărite 
spațiile de lucru în magaziile de 
mărfuri, se va extinde mecanizarea 
operațiunilor de descărcare și, în 
sfîrșit, se va organiza transportul 
de colete de la și pînă la domici
liul cetățenilor.

Toate acestea, desigur, vor fi bi
nevenite. cu condiția însă ca ele să 
fie completate de mai multă exi
gență fată de activitatea colective
lor din gări și de sporirea spiritului 
de răspundere al fiecărui salariat 
în vederea asigurării circulației ra
pide și în bune condiții a cole- 
telor de la expeditor și pînă la 
destinatar.

Dumitru MINCULESCU
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CONTRASTE

de stofe 
din Si- 

aparține 
textil

In fotografiile de mai sus (de la stingă la dreapta) : C.A.P. Vișina Veche : C 
ajutorul de fermier, Paul Circiumoiu

■atâ cu certificat de garanție de „Agrosem
„sfat de gurâ-cască". Printre „fruntași

sămînță de floarea-soarelui live

surprins la unConcentrare de forțe pentru terminarea semănatului lucernei semincere; C.A.P. Cilieni : In loc să-i întîlnim în cîmp, i-am
i ; Se lucrează de zor la repicalul roșiilor timpurii pentru cultura în cîmp (Asociația intercooperatistă Stoenești) ; lată o mostră de 

Caracal unităților din județ : procent mare de impurități, spărturi și boabe șiștave S. Cristian

De la răsăritul
în județul Argeș s-a terminat semănatul cul

turilor din prima urgență. Au fost semănate 
1 (500 hectare cu ovăz, 1 550 hectare cu mazăre, 
3 340 hectare cu borceag și 220 hectare cu ceapă, 
iar varza a fost plantată pe 80 la sută din su
prafețe. Tn continuare se lucrează la grăpatul 
griului și la pregătirea terenului pentru cultu
rile ce urmează a se însămînța în această 
primăvară. O atenție deosebită se acordă lucră
rilor în vii și livezi.

La fabrica 
„Libertatea" 
biu, care 
combinatului 
din localitate, apar
mereu inițiative mun
citorești în privința 
fQlosirii cît maj ra
ționale a capacităților 
de producție, sporirii 
randamentului mași
nilor și 'utilajelor. U- 
neori însă aceste ini
țiative se opresc de 
zidurile rutinei, • ne 
informează corespon
dentul nostru N. Bru- 
jan. Iată un caz : 
toate utilajele din 
sectoarele țesătorie și 
finisaj ale fabricii 
sint construite pentru 
stofe cu lățimi de 
1,50 m. Fiind lățimea 
practicată mai peste 
tot în lume (consu
murile în fabricile de 
confecții puțind- fi și 
ele substanțial redu
se), ar fi bine să tre
cem cu, curaj de la 
lățimile „standard" de 
1,42, 1,45 și 1,47 me
tri, la 1.50 metri — 
și-au spus specialiștii 
combinatului. Prin

creșterea lățimii sto
felor s-ar realiza a- 
nual, numai Ia aceas
tă fabrică, un plus de 
160 000 mp de stofe și 
un beneficiu supli
mentar de peste 4 mi
lioane lei. Drept care 
s-a făcut. imediat un 
studiu, însușit mai 
apoi și de Ministerul 
Industriei Ușoare. Mai 
rămînea să-și dea a- 
vizul Ministerul 
Comerțului Interior. 
„Sîntem de acord cu 
prețurile — a venit 
răspunsul — dar avem 
rezerve în ceea ce 
privește lățimea sto
felor de 1,50 metri. 
Să ne mai gîndim". 
Și se gîndesc. Și se tot 
gîndesc. Cît, nu se știe. 
Gîndirea temeinică 
cere timp. Și timpul 
trece, stofele rămîn tot 
înguste, iar fabrica — 
cu paguba.

O consolare există : 
celebra statuie a sculp
torului Rodin, „Gîndi- 
torul". Și ea stă, de 
mult, nemișcată ș! se 
gîndește...

LA FABRICA DE TRICOTAJE „MOL 
D0VA"-IAȘI

Fabrica de tricotaje „Moldova", din cadrul 
Combinatului textil Iași și-a căpătat, in ultimii 
ani un merita^ff'pEeXtig'iuLaTît .p6^pîiițh! 'internă, 
cit și externă. De la această fabrică se livrează 
în prezent către consumatori peste. 120 de mo
dele și articole de lenjerie și treninguri tri
cotate pentru copii, femei și bărbați. Fabrica 
exportă în prezent tricotaje în Austria, Franța, 

Chile, Anglia, U.R..S.S., Libia. Olanda, 
Israel, Canada-, S.U.A. și alte țări. De 
produsele fabricii din Iași au fost so-, 
de noi beneficiari externi, expediindu-se 
articole de tricotaje la tîrgurile inter

naționale din R. P. Chineză, Franța. Spania, 
Congo, Tanzania.

La fabrica; ieșeană se vor realiza in cinci
nalul actual cu 180 milioane bucăți tricotaje mai 
mult decît în ultimii cinci ani, sporul fiind ob
ținut îndeosebi pe seama creșterii productivi
tății muncii’.

Au început să se producă aici și tricotaje cu 
garnituri aplicate to; din tricot, în locul celor 
confecționate din. alte materiale. Este vorba de 
bentițe, dantelărie, ajururi și diferite alte po
doabe care dau confecțiilor tricotate mai mul
tă trăinicie și un aspect atrăgător. Colectivul de 
muncă este preocupat, totodată, și de problema 
reducerii importului de materii prime și a al
tor materiale necesare fabricării tricotajelor. în 
acest scop, în fabrică se experimentează o teh
nologie de prelucrare a tricoturilor din fire po- 
liesterice în amestec cu bumbac, precum și din 
fire poliesterice texturate. Totodată, prin folo
sirea firelor fine realizate la filatura pieptăna
tă a fabricii „Țesătura" se va ajunge la redu
cerea, consumului specific de materie primă.

Suedia, 
curjnd, 
licitate 
diverse

In toate județele, cu pre
cădere în cele din sudul 
țării, asistăm în rțceste zile 
la o masivă concentrare a 
forțelor pentru executarea 
în bune condiții a tuturor 
lucrărilor agricole de pri
măvară și, în primul rînd, a 
semănatului. „In județul 
Olt, ne spune' tovarășul in
giner. Apostol Boțoiu, . di
rector general al direcției 
generale a agriculturii ju
dețului — situația acestui 
început de campanie este 
bună. Un rol deosebit in 
realizarea acestor succese 
revine organizării' su
perioare a muncii: îh fie
care cooperativă agricolă, 
pe brigăzi și ferme specia- 
.lijate.;--- iÂWSlteiL mai 
-.prompte c:.-.r' -L
de- către cele 34 
pentru mecanizarea agri
culturii nou înființate și a- 
plicării acordului global.

Situația operativă. care 
se ia acum decadal, arată 
că încă de la 20 mattie, din 
cele circa 50 000 hectare 
culturi din prima epocă — 
ovăz, mazăre, borceag. lu
cerna,, in de ulei, cartofi, 
floarea-soarelui semincer și 
sfeclă de zahăr — se insă- 
mînțaseră peste 20 la sută, 
în intervalul scurs de la 20 
la 28 martie realizările au 
sporit considerabil, deoare
ce s-au depășit vitezele 
zilnice planificate la in- 
sămîntări in toate coope
rativele din mijlocul și su
dul județului.

Cu ajutorul condeiului și 
al aparatului fotografic am 
încercat să înfățWăm cîteva 
aspecte din.t.r-o Zi bună de 
lucru în desfășurarea Cam
paniei de însămîntări în 
judelui Olt.

26 martie. O zi splendidă. 
Primul popas il facem Ia 
una d'in tarlalele 
vei agricole din 
Sus. Tractoriștii

cooperativelor
stațiuni

cooperați-;
Osica de 

Tlie Voi-

Noile rezonante

De sus, de la Stoichița,. 
de la Andreiașu, Poenița 
sau Butucoasa, din desimea 
codrilor bătrîni. din toate 
parchetele forestiere ale 
Țării Vrancei coboară spre 
Focșani nesfîrșite coloane 
de mașini cu bușteni. -Lem
nul, neprețuitul aur ver
de, capătă aici,. în orașul 
de pe Milcov, noi valențe, 
este prelucrat și transfor
mat într-o gamă lafgă de 
produse. Combinatul de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului ~ 
venit o 
prestigiu, 
susținută de nenumărate a- 
drese și scrisori de mulțu
mire, cu aprecieri elogioa
se sosite, din țară și de 
peste hotare, pe adresa 
C.E.I.L. - Focșani pentru 
mobila realizată aici, pen
tru calitatea și multifunc- 
ționalitatea sa. Orașul Foc
șani, care a trăit zeci și zeci 
de ani sub zodia negoțu
lui cu vin și struguri, tri
mite azi mobilă în toată 
țara și departe, peste gra
nițele ei.

Iată-ne la fabrica de 
mobilă. Codrii sînt depar
te, trezind parcă nostalgii 
de baladă. Dar, instalațiile 
și mașinile de înaltă teh
nicitate din jur ne aduc 
într-un prezent dinamic, 
tumultuos, în care chimia 
și-a dat întîlnire cu lem
nul, potențîndu-1 cu noi 
frumuseți, trăinicii, între
buințări.

Secretarul comitetului de

Focșani a de- 
lntreprindere de 
Aserțiunea este

partid de la C.E.I.L.-Foc- 
șarii, Petru Nimescu, un 
„veteran" al fabricii de 
mobilă, autor al unei mo
nografii a acesteia, își a- 
mintește :

— în urmă cu opt ani, 
pe locul unde astăzi se află 
această puternică platfor
mă industrială se bătea 
primul țăruș al viitoarei 
fabrici de mobilă. în mai 
puțin de un an, fabrica a 
fost pusă in funcțiune. Pa
rametrii prevăzut! au fost 
realizați mai devreme cu 
3 luni și depășiți apoi an 
de an. De la 15 000 garni
turi convenționale de mo
bilă pe an. cît prevăzuse 
proiectantul, am ajuns să 
producem in același spațiu 
și eu aproape aceeași forță 
de muncă peste 23 000 de 
garnituri.

Din statisticile întocmite 
la conducerea combinatu
lui focșănean am aflat că 
producția s-a diversificat 
continuu. Azi. numărul 
produselor a ajuns la 22, 
față de numai două în anul 
de debut. Au fost aplicate 
și generalizate procedee 
moderne : finisări cu lacuri 
poliesterice, cu lacuri ma
te, carbanitice și opace. 
S-au introdus noi tehnolo
gii în construcția tapițerii
lor și in protejarea cantu
rilor la panourile de mo
bilă. Tn aceste condiții, nu 
e de mirare că, în scurtă 
vreme, mobila fabricată la 
Focșani a intrat în compe
tiție pe piața internaționa-

lă. fiind solicitată de firme 
din peste 20 de țări, printre 
care Anglia, Franța, Olan
da, U.R.S.S. Republica Fe
derală a Germaniei. Numai 
în ultimul an al cincinalu
lui trecut, producția de ex
port a inregistrat o creștere 
de peste trei ori în com
parație cu livrările din 
1966. Cifra impresionează 
cu atît mai mult cu cit 
industrializarea lemnului 
era, cu numai cîțiva ani in 
urmă, străină vrînceanului, 
el limitîndu-se' pe atunci 
doar la exploatarea lui. Ca 
să se ajungă însă aici a 
fost nevoie de susținute e- 
forturi creatoare, de per
manente căutări, de găsirea 
unor noi soluții pentru îm
bunătățirea . continuă a caj- 
li tații.

Pentru cine păstrează I- 
maginea vechiului dulap, 
confecționat cu rindeaua și 
fierăstrăul, replica indus
trialii dată de fabrica de 
mobilă Focșani este sur
prinzătoare. Imaginați-vă 
fiecare gest al vechiului 
meșteșug descompus in alte 
zece, iar acestea, la rîndul 
lor, multiplicate și transj- 
mise spre executare unor 
mașini și utilaje de cel mai 
înalt nivel tehnic. Ingine
rul Vasile Dascălu. care 
conduce fabrica de mobilă 
de la C.E.I.L.-Focșani, este 
și autorul unei mașini de 
aplicat lacuri poliesterice 
pe canturi prin turnare. U- 
nică în țară, mașina creată 
de inginerul Vasile Dascălu

începu-
6 și in-

nea și Ion Bistriții 
seră treaba la. ora 
cheiaseră de semănat 8 hec- 

cu ' floarea-soarelui.tare
Inginerul-,șef . al cooperati
vei ..trecuse pe. la ei indi- 
cindu-le ce au de făcut. A- 
cum, doi cooperatori urmă
reau pas cu pas dacă se a- 
sigiiră adincimea de semă
nat; Sămînță necesară . era

prefața planificată cu ma
zăre și ovăz, s-a terminat 
semănatul sfeclei de* zahăr 
pe 160 hectare și mai erau 
de 'semănat 40 hectare cu 
floarea-soarelui din 240, 
treabă de o zi și ceva. „Pu
team să terminăm de două 
zile și floarea-soarelui, ne 
arăta tov. Vlădoianu, dar 
Agrosem Caracal ne-a ofe-

sfeclă furajeră și pină di- 
seară băieții dau gata și ul
timele hectare din ce(e 225 
cu floarea-soarelui. Alte 
probleme pe care trebuie 
să le rezolvăm într-un 
timp scurt ne frămîntă a- 
cum.

Consfătuirea . pe țară a 
culturii porumbului a scos 
în evidență o serie de ne-

© O CAMPANIE BINE ORGANIZATA ® CHIAR
SIGILATĂ, NEGLIJENȚA TOT SE VEDE •

LA SEMĂNATLA ARAT
DOUĂ LA...

DOUA
Șl IARAȘI 

DAR TOT NU IEȘEAU LA SOCOTEALĂ

transportată tot la capătul 
tarlalei. Deci, o bună orga
nizare a locului de muncă. 
La intrarea in comuna Vi
șina Veche patru semănă
tori SU 29. lucrind in for
mație. încorporau in sol 
lucerna pentru sămînță. pe 
o tarla de 100 hectare. Ală
turi,. 6 tractoare cu discuri 
pregăteau terenul ca in 
palmă. Tovarășul. Traian 
Băluță. șeful fermei nr. 3 
de-cîmp. prezent .si el, ne-a 
arătat că pentru a nu se 
pierde umiditatea din sol 
s-a organizat munca în 
flux continuu : pregătirea 
terenului este urmată ime
diat de semănat.

La marginea unei plan
tații de Vie. în mijlocul u- 
nui grup de aproximativ 
100 de cooperatori, l-am in- 
tilni.t și . pe toy. Titu Vlă
doianu. ingin&r-șeî al coo
perativei agricole din co
mună Brîncoveni. dînd ex
plicații ■ pentru dezgropatul 
și tăiatul viei, tn această 
unitate, în ■ „ferestrele" fa
vorabile din luna februarie, 
s-a însămințat toată

aduce anual sute de mii 
de lei economii la mano
peră și sporește calitatea 
produselor. De altfel, lu
crul esențial pentru colecti
vul fabricii de mobilă ii 
constituie calitatea. Nici 
nu s-ar putea altcum. In 
acest scop sint angrenați 
in cursuri de ridicare a 
calificării profesionale toți 
lucrătorii fabricii. -

Paralel cu îmbunătățirea 
calității mobilei se urmă
rește reducerea cheltuieli
lor materiale, pentru ca 
produsele să aibă un preț 
de cost cît mai redus. Ast
fel, în 1970, s-au reproiec- 
tat comodele „Mioara" și 
„Beatte". Reproiectarea a 
constat în eliminarea gro
simii panourilor de PAL, 
modificarea constructivă a 
soclului, diminuarea nor
mei de consum la cheres
teaua de stejar, înlocuirea 
ambalajului din cheres-

rit o surpriză". O surpri
ză- care ne-a fost relatată, 
de altfel. în toate unitățile 
vizitate, si anume : deși bu
letinele de calitate ce au. 
insoțit sămînță livrată de 
Agrosem Caracal indica o 
puritate conform STAS-u- 
lui, în realitate sacii sigilați 
ascundeau impurități mari : 
spărturi, boabe șiștave, coji 

.și altele, din care cauză 
peste tot au fost necesare 
selectarea și vînturarea de 
2—3 ori a seminței înaintea 
semănatului. O neglijență 
„sigilată" care a dus la 
multă risipă de timp.

Oblșnuiți ca la celelalte 
unități să găsim în cîmp 
pe specialiști, ne7a (surprins 
să-l întilnim la sediu pe 
țoy . ' Flbrea.. Filip, inginerul- 
șef al cooperativei agricole 
.din comuna Rusăneșți.

— Ați terminat semăna
tul culturilor din prima ur
gență ?

— întocmai : 40 hectare, 
cu mazăre. 40 hectare cu 
borceag. 10 hectare cu o- 
văz, 250 hectare cu sfeclă 
de zahăr. 15 hectare cu

ajunsuri care diminuează 
producția, neajunsuri care 
s-au manifestat și la noi 
în cooperativă. Nu am 
folosit hibrizii cei mai 
buni în . condițiile noas
tre, porumbul nu a. fost 
amplasat pe. terenurile cele 
mai bune și l-am cul
tivat în monoculture patru 
și chiar cinci ani, Acum, 
lucrăm la , un plan de mă
suri care să înlăture aceste 
lipsuri. Cele 1 070 hectare 

-de porumb pe care le cul
tivăm anul acesta le-am 
amplasat, pe cit a fost po
sibil. pe terenuri favorabile, 
iar 60 la sută din suprafață 
a fost cuprinsă intr-un aso- 
lament de 4 ani. Restul fa
mine pentru la anul, deoa
rece culturile sînt deja 
amplasate și semănate.' Tn 
plus, am înființat și un lot 
demonstrativ ce va fi cul
tivat cu semințe' de 7—8 
hibrizi, din care pentru a- 
nul viitor vom alege pe cei 
mai productivi. Pină acum 
avem gata pregătite peste 
300 hectare și așteptăm nu
mai momentul optim t'.en-

tru a trece Ia insămințatul 
porumbului..

Preocuparea pentru apli
carea indicațiilor date la 
consfătuirea pe țară a cul
turii porumbului am întîl- 
nit-o în toate unitățile, vi
zitate.

In raidul nostru am de
pistat și unele neajunsuri. 
La ora 8 eram la sediul 
secției de mecanizare a coo
perativei agricole Piatra- 
Sat. Secția are 23 de trac
toare. care în acest virf 
de campanie este imposi
bil să nu-și aibă utilizarea, 
întrebat unde lucrează 
tractoarele, șeful secției, 
Lucian Doriță, ne-a numă
rat pe degete de vreo, cinci 

ii-ori,: B.la discuit.‘ 3’fa'gră- 
•n-patțif la arat ete.m-'Da'r tot' 

nu iezeau 6—7 tractoare la 
■socoteală. Și din nou : 9 
la..., 3 la... și, probabil, res
tul. la prăvălie. Este inad
misibil ca un șef de secție 
să nu cunoască planul de 
lucru,, locul unde trebuie 
să deplaseze forțele meca
nice ale cooDerattvei. Este 
explicabil de ce aici s-au 
semănat numai 49 hectare 
cu floarea-soarelui din cele 
280 hectare plan.

Nu peste tot se utilizează 
in întregime ziua de mun
că de la răsăritul pină -la 
apusul soarelui. întorși pe 
aceeași rută pe ta orele 16 
am putut 
(dimineața 
tor secții 
numeroase 
mănători și discuri întoar
se de Ia cîmp înainte de 
a se însera : la Dobroslă- 
veni 8, la Fălcoiu — 9, la 
Brîncoveni — 10, la Piatra- 
Sat. Or, acum este necesar 
să se asigure organizarea 
temeinică a muncii cît ține 
ziua-lumină.

• Coincidențe.

se potrivesc

plăci fibrolemnoase

vedea în curțile 
goale) ale mul- 
de mecanizare 
tractoare cu se-

Din Botoșani, co
respondentul nostru 
N. Zamfirescu trans
mite : Aproape 60 de. 
contracte economice 
încheiate de între
prinderile din județul 
Botoșani au căzut. în. 
lunile ianuarie și fe-. . 
bruarie a.c., sub inci
dența restanței. Pro
duse în valoare dey 
7.5 milioane lei, nș.mi- 
nalizate prin - .lucește»,' " 
contracte, nu. au fost 
puse la îndemina 
consumatorilor. Pon
derea principală o de
ține Combinatul tex
til (14 contracte în 
valoare de 5,8 milioa
ne lei), întreprin
derea de. industrie 
locală . „Flamura ro-. 
șie“ (23 cohtracte pen
tru 800 000 (ei) și 
cooperativa meșteșu
gărească „Confecția" 
(6 contracte — 295 000 
lei). O bună parte din 
aceste contracte eco
nomice vizează măr
furi destinate fondu- 
'ui pieței : zeci de

mii 
turi 
tile 
de 
Ioni 
fabrici de . confecții ; 
rochițe de la coopera
tiva meșteșugărească 
„Confecția", mobilă și 
articole de tinichige- 
rie .de la I.I.L. „Fla
mura roșie".

„.L'ijPyP.&fiHtn se vede,- 
jț restanțeterse'' referă'ȘÎ-' 

la Unele.'articole abso-. 
lut necesare populației 
Printr-o „coincidență", 
desigur, sînt totodată 

. articole de valoare re- 
-. dusă. Iar existența res

tanțelor este și ea, de
sigur, o. simplă coinci
dență în practica rea
lizării sarcinilor de 
plan mai comod, nu
mai prin produse de 
mare valoare. De aceea 
nici nu trebuie mult 
căutată cauza număru
lui mare de contracte 
economice neonorate 
în unitățile amintite. 
Există și coincidențe... 
care se potrivesc.

• Lacrimile

cărămizilor

Ing. agr. Aurel PAPADIUC
In județul Olt s-au 

întreprins numeroase 
acțiuni intercooperă- 
tiste a căror eficiență 
este indiscutabilă. Iată 
însă că una din ele a 
rămas... pe drum, ne
finalizată. La începu
tul anului 1970 adu
nările generale ale 
cooperatorilor din Pia- 
tra-OIt, Piatra — sat, 
Brîncoveni, Osica de 
Sus și Greci au hotă- 
rît să construiască în 
comun un complex de 
creștere și îngrăș.are 
a porcilor cu o capa
citate de 10 000 capete 
anual. Imediat s-a tre
cut Ia acțiune. S-au 
confecționat 300 000 de 
bucăți cărămidă, sta
tul a acordat pentru

de metri de țesă- 
de la uzinele tex- 
.,Moldova" ; mii 
cămăși și panta- 
de la cele două 

di

construirea obiectivu
lui credite în valoare 
de peste 1 500 000 lei. 
începutul a fost pro
mițător. După aceea 
însă... creditele au în
ghețat, iar cărămida 
nefolosită se deterio
rează, Direcția genera
lă agricolă județeană 
este de părere că la 
Brîncoveni nu mai este 
necesară construirea 
unui asemenea com
plex. Poate că măsura 
■este justificată. Dar 
sînt de înțeles și cără
mizile. care plîng cu 
lacrimi înroșite, tin- 
gui.ndu-se : „bat-o pus
tia de minte, că n-a 
fost mai dinainte". în
trebarea este, cine su
portă lacrimile cără
mizilor?

• Se propune

un muzeu

teaua de rășinoase cu cutii 
din carton ondulat. Aceste 
modificări duc Ia mari e~ 
ebnomii de materiale. Nu
mai la producția contrac
tată pentru acest ah, ele 
însumează peste 200 metri 
cubi cherestea de stejar. 
96 metri cu’di plăci aglome
rate din lemn, pește 600 
metri cubi cherestea din 
rășinoase.

In anii următori, produc
ția de export va înregistra 
noi creșteri. Cifrele de 
plan ale acestor ani vor
besc de o redimensionare. 
pe toate planurile, a poten
țialului productiv al uni
tății, de capacitatea colec
tivului de muncă de aici de 
a-și Consacra întreaga e- 
nergie îndeplinirii și. depă
șirii acestora, cu hărnicie, 
talent, spirit' novator.

Bentru anul acesta se 
află în curs de execuție o 
serie de comode cu 3, 4

și 5 sertare în diferite va
riante de furnire și fini-* 
saj, precum și o serie de 
dulapuri cu corpuri supe
rioare. Ele vor fi prezen
tate la expoziția de la Diis- 
seldorf. Conștienți de im
portanța livrării pe piața 
externă a unor produse 
competitive din toate punc
tele de vedere; specialiștii 
din serviciul de proiectări 
și colectivele din sectoarele 
de producție''se străduiesc 
ca noile sortimente să sa
tisfacă cerințele exigente 
ale beneficiarilor. Așa se 
explică faptul că o serie 
de dulapuri, paturi, toalete 
și noptiere, contractate ini
țial în cite o singură va
riantă. s-au executat. în 
mai puțin de un an, în șap
te variante, potrivit cerin
țelor și sugestiilor cumpă
rătorilor. Biblioteca „Vran
cea", de exemplu, expusă 
la Brașov, cu ocazia ulti-

melor contractări de mobi
lă pentru anul 1971, nu nu
mai că a satisfăcut gus
turile beneficiarilor, ci, la 
insistențele solicitanților, a 
trebuit ca fabrica să se an
gajeze că va pune pe piață 
un număr de două ori mai 
mace decît cel prevăzut ini
țial.

...Răchitâșul. Mușunoaie- 
le, Varnița, Cireșu. Vulcă- 
neasa. Drumuri de munte 
spre avanposturile forestie
rilor. Guri de exploatare 
îndepărtate, nume puțin 
cunoscute. Aproape 170 de 
astfel de denumiri din 
Vrancea marchează locu
rile unde lucrează pădura
rii din Țara Mioriței. Din 
aceste puncte pleacă spre 
Focșani lemnul. Și de aici, 
în peste 20 de țări ale lu
mii, mobilă de câlitate.

„Am, n-am nevoie, 
cumpăr 1“ — iată o de
viză care fascinează pe 
diferiți conducători ai 
unor unități de primă 
mărime din industria 
argeșeană. .Această de
viză este adeseori 
pentru ei criteriul de
cisiv de achiziționare 
a unor utilaje, chiar 
din import. în lip
sa unui control exi
gent, de la intenție 
la realitate se trece.-.. 
fluierind. A pagubă, 
bineînțeles, deoarece 
nici pină in ziua de azi 
nu s-a găsit vreun rost 
pentru un număr de 
131 mașini și instalații 
aduse din import. La 
Uzina de autoturisme 
din Pitești, cumpără
turile de a'cest soi cu
prind de-a valma ma
șini fără întrebuința
re. instalații bune la

nimic, 
răngi 
fără 
(ocazie unică!), 
sau alte minuni, 
un leu n-a fost iertat !

Din nefericire, nici 
lor și nici altor utilaje 
și aparate de la Rafi
năria din Pitești, Trus
tul de construcții Ar
geș; Combinatul petro
chimic din Pitești nu 
li s-a găsit vreo între
buințare, așa că stau, 
de luni de zile, plasate 
pe unde se nimerește, 
cit mai departe de ve
dere. De ce forurile 
care le-.au achiziționat 
nu iau inițiativa des
chiderii unui muzeu pe 
această temă ? Ar fi 
foarte educativ — mă
car pentru alții. Iar 
exoonatele s-ar putea 
intitula „natură moar
tă".

dar și, scoabe, 
(ce ne-am Idee 
ele ?), frînghii 

saboți 
, Nici

Tudorel OANCEA

/
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PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
promotor ferm și consecvent

al unității muncitorești
9

Existența Frontului Unic Muncito
resc a influențat in mod hotăritor și 
soarta bătăliei pentru redresarea c- 
conomică a țării. La acțiunea ener
gică a comitetelor de fabrică — acele 
embrioane ale puterii muncitorești în 
întreprinderi — la eforturile pentru 
refacerea fabricilor și uzinelor distru
se de război, pentru curmarea ac
țiunilor de sabotaj ale patronilor 
și a haosului economic, au dus 
umărul toți muncitorii, indiferent 
de apartenența lor politică. Astfel, 
pe plan politic, ca și economic, cla
sa muncitoare se manifesta unitar, 
urmînd practic aceeași tactică și stra
tegie, fiind animată de aceleași țe
luri.

Pe baza acestor premise, Partidul 
Comunist Român a dirijat, ca un pro
ces conștient, maturizarea și cristali
zarea formelor de înfăptuire a depli
nei unități muncitorești. Aceste forme 
și-au găsit expresia în făurirea, ime
diat după 23 August, a sindicatelor 
unite — în care acționau împreună 
muncitori comuniști, socialiști și fără 

Frontului

stituit-o marile lupte muncitorești 
din perioada 1929—1933. în focul lor, 
pornind de la realitatea social-eco- 
nomică și de la înseși cerințele ma
selor, partidul a știut să găsească 
acele forme organizatorice — comi
tetele de acțiune pe secții, ateliere, 
Întreprinderi etc. — care cuprindeau 
comuniști, social-democrați, socialiști 
sau muncitori fără de partid, mate- 
rializînd ideea unității muncitorești. 
Prin amploarea și rezultatele lor, dar 
și prin ecoul manifestărilor de uni
tate, aceste lupte au exercitat o pu
ternică influență asupra întregii clase 
muncitoare.

Unitatea muncitorească s-a în
tărit. în lupta împotriva amenințării 
tot mai grave a fascismului; P.C.R. 
izbutind în perioada 1934—1939 să or
ganizeze importante acțiuni în colabo
rare cu Partidul Socialist Unitar, cu 
Partidul Socialist, precum și cu 
unele organizații ale Partidului 
Social-Democrat. Concepția parti
dului despre unitatea clasei mun
citoare, ca nucleu al unității poporu
lui, și-a găsit o exprimare limpede în 
Rezoluția C.C. al P.C.R. din august 
1936, care arăta că „Sarcina proleta
riatului din România este lupta pentru 
realizarea unității sale de acțiune și 
concentrarea în jurul lui a tuturor 
păturilor exploatate din orașe șl sate, 
într-un front larg antifascist... In 
lupta zilnică, muncitorimea trebuie 
să apere nu numai interesele sale 
profesionale proprii, ci și interesele 
economice și politice ale țărănimii 
muncitoare, ale meseriașilor, func- 
ționărimii, Intelectualilor, ale națio
nalităților asuprite ctc. Numai așa 
proletariatul din România va putea 
deveni hegemonul In mișcarea anti
fascistă a maselor populare și va fi 
în stare să asigure succesul luptei 
pentru interesele proprii, atît ime
diate, cit și finale".

în fapt, starea de spirit antifascistă 
a muncitorilor comuniști, social-de
mocrați, fără de partid, unitatea de 
acțiune realizată de P.C.R. cu diferite 
grupări muncitorești s-au dovedit un 
factor stimulator, un catalizator al 
coalizării Împotriva fascismului și a 
altor forțe democratice, chiar a unor 
fracțiuni ale partidelor burgheze, a 
unor proeminente personalități poli
tice. O expresie a eficienței acestor 
acțiuni au constituit-o victoriile obți
nute de forțele democratice în ale
gerile parțiale parlamentare și comu
nale din 1936—1937, puternicele ma
nifestații de masă antifasciste, culmi- 
nind cu cele din 1 mai 1939.

în condițiile grele ale dictaturii 
fasciste și războiului antisovietic, 
realizarea unității de luptă a clasei 
muncitoare a devenit mai mult ca 
oricînd o chestiune de importan
ță vitală. Partidului comunist l-a 
fost' cu desăvîrșire 'dar cif’Jijfc- 
mal’ pe temelia unei solide uni
tăți muncitorești își putea desfă
șura cu succes acțiunea de polarizare 
a tuturor forțelor patriotice și anti
fasciste, în vederea răsturnării dicta
turii fasciste și scoaterii țării din răz
boiul hitlerist.

în totalitatea sa, clasa muncitoa
re s-a împotrivit cu hotărîre hitleris- 
mului, dictaturii militaro-fasciste. 
La acțiunile întreprinse în indus
trie, transporturi, pentru sabota
rea mașinii de război hitleriste, 
pentru încetinirea ritmului de lucru 
în uzinele de armament, participau 
deopotrivă, însuflețiți de o dîrză con
știință patriotică, muncitori de di
verse orientări politice și fără de 
partid. Tocmai „generalizarea acestei 
stări de spirit a oferit un teren deo
sebit de prielnic eforturilor pentru 
refacerea unității muncitorești.

Pornind de la punctele de vedere 
comune, care apropiau cele două par
tide muncitorești, de la proble
ma de interes major pentru poporul 
român — salvarea ființei naționale și 
eliberarea țării de sub jugul hitlerist 
— de la situația și perspectivele din 
mișcarea muncitorească internă și 
internațională, întîlnirile și tratati
vele dintre reprezentanții Partidului 
Comunist Român și ai Partidului So
cial-Democrat s-au multiplicat și in
tensificat, iar în cursul discuțiilor în
delungate s-a realizat apropierea tot 
mai mare a pozițiilor lor. Faptul 
că ele au încetat polemicile și acuza
țiile reciproce, că au căutat căile de 
realizare a unității de acțiune por
nind nu de la niște postulate sau 
teze abstracte, prestabilite, ci de Ia 
necesitățile și cerințele vitale ale cla
sei muncitoare, de la interesele fun
damentale ale națiunii, le-a permis, 
după atîția ani de sciziune, să gă
sească un limbaj comun, să pună ba
zele unei colaborări în numele unor 
țeluri precise. Așa a luat ființă, în 
aprilie 1944. Frontul Unic Muncito
resc între Partidul Comunist Român 
și Partidul Social-Democrat.

Prin crearea F.U.M. a început, 
practic, o nouă etapă, superioară, 
in procesul de făurire a unității po- 
litico-organizatorice a clasei 
citoare.
care a 
pentru 
pentru

cu partidul comunist, s-a desprins 
din rîndurile lui la Congresul din 
martie 1946.

De altfel, viața însăși a dat cea 
mai categorică desmințire plăsmui
rilor elementelor scizioniste. In fapt, 
partidul unic muncitoresc a fost 
creat nu prin desființarea P.S.D., ci 
prin contopirea organică a celor 
două partide muncitorești, ca rezul
tat al acțiunii conștiente și neabătute 
a conducerilor și membrilor lor, al 
apropierii în cursul îndelungatei lor 
colaborări, al înțelegerii faptului că 
— în condițiile istorice specifice Ro
mâniei, ale particularităților dezvoltă
rii ei social-politice — interesele 
clasei muncitoare, ale întregului po
por român puteau fi cel mai bine 
slujite prin existența unui unic 
partid muncitoresc.

încă cu cîteva luni înainte de Con
gresul de unificare, în septembrie 
1947, Birourile politice ale P.C.R. și 
P.S.D. au hotărît să pună în discuția 
forurilor conducătoare ale celor două 
partide mijloacele practice pentru în- ’ 
făptuirea deplinei unități' politice, or-partid — în făurirea
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unic al tineretului (între U.T.C. 
U.T.S.), în constituirea unei rețele 
organizatorice a Frontului Unic Mun
citoresc — prin crearea comitetelor 
de front unic de la nivelul Comitete
lor Centrale ale celor două partide, 
pînă la organizațiile de jos — în con
lucrarea fructuoasă, pe toate planuri
le și la toate nivelurile în re
zolvarea multiplelor probleme ridica
te de revoluția în desfășurare, în ri
dicarea nivelului ideologic al întregii 
clase muncitoare.

Viața a ridicat astfel la ordinea 
zilei problema desăvîrșirii 
politice și organizatorice a 
muncitoare prin unificarea celor două 
partide muncitorești. Faptul că țara 
noastră a fost printre primele țări 
din lume în care s-a pus o asemenea 
problemă a făcut ca acest proces, e- 
voluția și finalizarea Iul să fie privi
te, prin ecourile și consecințele mul
tiple, ca un adevărat test cu valoare 
internațională.

Este știut că exponențl dintre cel 
mai virulenți de peste hotare ai sci- 
zionismului au încercat să frîneze 
cursul spre deplina unificare al miș
cării, noastre muncitorești, > susținînd 
că unificarea cu parydujțcoftiunișt va 
însemna „lichidarea’ politică’' r so- 
cial-democraților. Lideri scizioniști 
de notorietate prin anticomunismul 
lor au vizitat în acea perioadă 
România, anume pentru a, încer
ca să împiedice procesul de fu
zionare a P.S.D. cu P.C.R. La con
ferința socialistă internațională din 
mai 1946, liderul laburist Herbert 
Morrison a „recomandat" partidelor 
socialiste și social-democrate „să nu 
accepte cu ușurință practica îndoiel
nică a listelor electorale unice" — 
ceea ce reprezenta un îndemn direct 
la refuzul colaborării cu partidele co
muniste. Asemenea afirmații au fost 
respinse însă în modul cel mai ho
tărît de covîrșitoarea majoritate a 
membrilor Partidului Social-Demo
crat ; ele nu au găsit ecou decît la o 
neînsemnată minoritate, care, refu- 
zînd să înainteze în frontul comun 
al întregului partid pe linia unității

ganizatorice și ideologice a mișcării 
muncitorești, iar in octombrie 1947, 
Congresul al XVIII-lea al P.S.D. a 
împuternicit Comitetul Central ăl 
partidului să treacă la acțiune, îm
preună cu C.C. al P.C.R., pentru a 
pregăti efectiv crearea Partidului 
Unic Muncitoresc. în noiembrie 
1947, Comitetele Centrale ale P.C.R. 
și P. S. D., întrunite în ședință 
comună, au stabilit de comun 
acord și au adoptat în unanimi
tate proiectul de platformă al 
partidului unic, pe baza principii
lor ideologice, organizatorice și tac
tice marxist-leniniste. Cit de funda
mental false și eronate, cît de radical 
opuse adevărului au fost pseudo- 
„avertismentele" despre așa-zisa 
„lichidare politică" s-a văzut din 
întreaga desfășurare ulterioară a 
lucrurilor. Este semnificativ fap
tul că în adunări comune, mem
brii celor două partide au ales 
organe unice ale P.U.M., pe toată fi
liera — de Ia organizațiile de bază, 
comitetele de sector, plasă și jude
țene pînă la Comitetul Central — 
formate din reprezentanți ai ambelor 
partide, precum și delegați la Con-

■ greș ; provenind de ăS’enîeiieâ-\-din’1’ 
ambele partide. Această vastă și 
multilaterală activitate pregătitoare 
a fost încununată la congresul din 
februarie 1948, care a consfințit crea
rea partidului unic al clasei munci
toare, Partidul Muncitoresc Român 
întemeiat pe ideologia revoluțio
nară. marxist-leninistă. Membrii or
ganelor conducătoare ale P.M.R. â- 
leși de. congres au provenit atît din 
P.C.R., cît și din P.S.D., asigurîn- 
du-se o reprezentare echitabilă, în 
raport cu efectivele și ponderea ce
lor două partide.

Este o realitate faptul că, de atunci 
și pînă acum, în cadrul partidului u- 
nic al clasei muncitoare nu a existat 
niciodată și în nici un fel măcar o 
umbră de discriminare între mem
brii proveniți din P.C.R. sau P.S.D., 
toți membrii partidului avînd. în 
virtutea prevederilor statutului, a- 
celeași drepturi și aceleași îndatoriri,
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fiind reprezentați în organele condu
cătoare — locale și centrale — ale 
partidului și statului. Pe baza hotări- 
rii Congresului al IX-lea s-a. acordat 
vechimea în partid, din momentul in
trării lor în mișcarea revoluționară 
atît celor care au activat în anii ile
galității sub conducerea Partidului 
Comunist, cit și acelora care au fă
cut parte din Partidul Social-Demo
crat, din Partidul Socialist Unitar și 
Partidul Socialist în anii regimu
lui burghezo-moșieresc.. Este lim
pede că pentru membrii parti
dului social-democrat unificarea, pe 
care au sprijinit-o în oovîrșitoa- 
rea lor majoritate, a însemnat' toc
mai posibilitatea de a desfășura în 
continuare o vie activitate politi
că, de a se afirma ca elemente ac
tive în întreaga operă de construc
ție socialistă p și, dimpotrivă, acea 
infimă fracțiune care .a refuzat uni
ficarea, răminind într-o totală izo
lare, a dispărut din viața politică 
a țării. Unii dintre cei ce au făcut 
parte din această fracțiune, înțele- 
gîndu-și ulterior poziția eronată, au 
cerut 6ă fie și ei primiți ca membri 
ai Partidului Comunist Român.

Prin felul în care a fost concepută 
și realizată, unificarea a avut un 
puternic ecou internațional, oferind 
proletariatului de pretutindeni o 
experiență pozitivă privind rezolva
rea uneia dintre cele mai complexe 
sarcini puse de istorie în fața miș- 

’cării muncitorești. O experiență care 
a demonstrat că unitatea clasei mun
citoare este indispensabilă pentru 
victoria revoluției socialiste, că rea
lizarea acestei unități poate lua dife
rite forme, în funcție de specificul 
condițiilor din fiecare țară — menți
nerea unei anumite independențe a 
partidelor sau deplina lor contopire 
— că făurirea pe baze principiale a 
partidului unic nu înseamnă un punct 
final al colaborării, nu înseamnă o 
eliminare de pe scena vieții politice 
ci, dimpotrivă, deschide cîmp larg și 
nelimitat manifestării în viața poli- 
tico-socială și în conducerea acesteia 
tuturor militanților mișcării munci
torești.

în pragul gloriosului semicentenar 
al partidului, clasa muncitoare din 
România socialistă, clasa conducătoa
re a întregii noastre societăți, este 
mîndră să înfățișeze lumii mărețele 
cuceriri dobîndite în condițiile strînsei 
unități în jurul încercatei sale călăuze, 
Partidul Comunist Român. Aceste 
cuceriri au transformat radical înfă
țișarea țării și viața celor ce mun
cesc, au ridicat România între țările cu 
cea mai înaintată orînduire socială.

în condițiile prefacerilor adinei e- 
conomice și politice petrecute în 
viața societății, unitatea clasei mun
citoare a dobîndit valențe noi, ea 
constituind fermentul cel mai activ 
al procesului de înfăptuire a unită
ții social-politice a tuturor claselor 
și păturilor societății noastre, mobili
zate în jurul aceluiași nobil țel de 
făurire a socialismului .multilateral 
dezvoltat, de înălțare a națiunii pe 
noi trepte ale progresului material 
și spiritual.

Minunatele trăsături ale clasei 
muncitoare, care e-au afirmat stră
lucit în lupta pentru doborîrea 
vechiului regim și dezvoltarea socia
listă a patriei — spiritul revoluțio
nar și fermitatea politică, patriotis
mul înflăcărat, capacitatea de a se 
identifica cu interesele vitale ale na
țiunii, eroismul și abnegația în lupta 

v pentru promovarea lor — înfloresc 
astăzi în hărnicia poporului nostru 
de 20 de milioane. în devotamentul 
său față de cauza socialismului. în 
încrederea cu care privește ziua de 
mîine. în dorința lui fierbinte de li
bertate. în unitatea indestructibilă 
sub steagul glorios al Partidului Co
munist Român.

• Filarmonica de stat „Georga 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert pentru elevi : Recital de 
plan susținut de Alexandru Deme- 
triad și Recital de lieduri, arii șl 
duete susținut de Emilia Petrescu 
șl Martha Kessler — 11; (la Sala 
mică a Palatului) : Concert dat 
de Cvartetul „Phllarmonia" cu 
concursul pianistului Jan Sikora 
(R. S. Cehoslovacă) — 20.
• A.R.I.A. (la Sala Palatului) : 
Spectacol extraordinar susținut 
de Ansamblul folcloric „Reda" 
(R.A.U.) — 20.
• Opera Română : Spectacol de 
balet Gershwin — 11; Boris Go
dunov — 19,30.
• Teatrul Național „L L. Cara-
giale" (sala Comedia) : Becket — 
10; Heldelbergul de altădată — 15; 
Săptămîna’ patimilor — 20,30; (sala 
Studio) : Cui 1-e frică de Virginia 
Woolf? — - - - • - •
— 15,30; Să 
scară — 20.
o Teatrul 
Antoine — 
15,30; Arca 
e Teatrul ___ ............ _
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 10; 
15; Pațru oameni fără nume — 
20; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 10; Pu- 
ricele în ureche — 15; Transplan
tarea Inimii necunoscute — 20.
e Teatrul Mic ; Cum se jefuiește 
o bancă — 10,30; Fata care a făcut 
o minune — 16; Zadarnice jocuri 
de iubire — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala
Magheru) ; Adio Charlie — 10; 
Bărbați fără neveste — 15,30; Cînd 
Luna e albastră — 19,30; (sala
Studio) : Cercul morții — 10,30; 
O lună la țară — 16; Schimbul
— 20.
e Teatrul Giuleștl : Freddy — 
10; Gîlcevlle din Chioggia — 19,30. 
e Teatrul „Ion Creangă" : Mateiaș 
Gîscarul — 10; Pinocchio — 16; 
Loredana — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) ; Șoricelul șl pă
pușa — 11; Recital de muzică șl 
dans — Ina Otilia Ghiulea, Doina 
și Cornel Patrichl — 20; (sala din 
str. Academiei) : De ce a ‘ 
zmeu! mingea ? — 11.
o Teatrul evreiesc de 
Transfuzia — 11 ; Pe placul 
ror — 19,30.
• Studioul I.A.T.C. „I. L. Cara- 
giale" : Diavolul alb — 20.
o Teatrul de revistă șl comedia 
„Ion Vasllescu" : Fetele Dldlnei — 
10; Mini-jazz cu... maxl-haz — 
19,30.
© Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmbirlcă — 
11; Micul Infern — 16; La grădina 
„Cărăbuș" — 19.30; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174) : Sonatul Lunii 
— 19,30.

• B. D. Intră In acțiune : VITAN
— 15,30; 18; 20,15.
• Ultimul samurai ! PROGRESUL
— 15,30; 18; 20,15.
• Tripla verificare t FLACARA
— 15,30; 18; 28.
e Vulpile — 14,15; 16,30; 18,45;
Sîntem femei — 21 : CINEMATE
CA (sala Union).
• Bănuit e mortul : MOȘILOR — 
15,15’, 17; 18,45; 20,30.
• Genoveva de Brabant : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15,30; 
17,45; 20, PACEA — 15,45; 18; 20 
o Vagabondul : BUZEȘTI — 9; 
12,30; 16; 19,30.
q Tarzan, omul Junglei; Tarzan, 
omul-malmuță : DACIA — 8,SC
IO,30 în continuare.
o Ambasador al Uniunii Sovieti
ce : FERENTARI — 16,30; 17,45; 20.
• Pe luciul ghețel : UNIREA — 
15,30; 18.
a Lokis : UNIREA — 20,15.
o Băieți buni, băieți răi : LIRA
— 15,30; 18; 20,15, FLOREASCA — 
15,30; 18; 20,30.
o Un italian tn America : VOL
GA — 10—16 în continuare; 18,15; 
20,30, VIITORUL — 15,45; 18,15.
• începutul : VIITORUL — 20,1! 
e Mexic ’70 : AURORA — #; 11,15 
13,30; 15,45; 18; 20,15.

• Haiducii lui Șaptecal : PATRIA
— 9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,30.
• Mihai Viteazul : CENTRAL — 
8,15; 12; 16; 20, MODERN — 8; 12; 
16; 20, EXCELSIOR — 8,15; 12; 16; 
20, LUCEAFĂRUL — 8; 12; 16; 20.
O Cei trei care au speriat Vestul ; 
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Secretul din Santa
CAPITOL .............
18,45; 21,30.
© Romeo
9,30; 12,30;
9,15—12 în
• Prețul puterii
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21, FESTI
VAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21>h<7FAVORIT — 9; 11,15; 13,30; 

0^fcA51n48,15;i 20;30, GLOR1Ă
• 1145; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Los Tarantos : VICTORIA — 
9; 11; 13; 15; 17; 19; 21, MELODIA
— 9; 11,15; 13,30; 16; 50,45,
FLAMURA — 9; 11,15 16;
18,15; 20,30.
• Ultima relicvă : LUMINA — 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30.

Noroc Kekec : TIMPURI NOI 
9,30—17,15 în continuare.
Program de filme documenta- 
: TIMPURI NOI — 19; 20,30. 
Cîntecele mării : DRUMUL SĂ

RII — 15,30; 17,45; 20, LAROMET
— 15,30; 17,30; 19,30.
© Trandafiri roșii pentru Ange- 

ca : GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 
,45; 18,15; 20,30, MIORIȚA - 9; 
,15; 13,30; 16: 18,15; 20,30.

Clanul sicilienilor : ARTA — 
9—15,45 în continuare; 18,15; 20,30, 

, RAHOVA — 15,30; 18; 20,30.
• îngerii negri : GIULEȘTI — 
15.30; 19.

8,45 Deschiderea emisiunii. Gim
nastica de dimineață.

9,00 Matineu duminical pentru 
copil o Concertul corului de 
copil al Palatului pionierilor 
din București (partea a n-a) 
o Film serial „Fiul mării". 

10,00 Viața satului.
11.30 Albumul compozitorilor ro

mâni : Tiberiu Brediceanu.
12,00 De strajă patriei.
12.30 In reluare, la cererea tele

spectatorilor. Revista opere
tei (II).

13,15 Fotbal : Sport Club Bacău — 
C.F.R. Timișoara. Transmisiu
ne directă de la Bacău.

15,00 Emisiune în limba maghiară, 
în cuprins : • Partidul Co
munist Român — luptător 
consecvent pentru deplină 
egalitate și realizator al aces
tei egalități — masă rotundă 
• Actualități filmate • Mi- 
croreportajul săptămînll • 
Hary Janos — operă populară 
comică de Kodaly Zoltan (I).

16.30 Studioul „N“ e Invitatul e- 
misiunli ; scriitorul Marin 
Preda. în cuprins : o Ani
versarea de la Zlmbor (Să
laj) — reportaj de Victor 
Bîrlădeanu © Desene anima
te o Interviu acordat Stu
dioului ,,N“ de Bruno Coqua- 
trlx e Balet cu Doina și 
Cornel Patrichl • Interviu cu 
Dmitri Bașklrov • Itinerar 
belgian : Bruxelles — însem
nări de Manuela Gheorghiu 
a Muzică ușoară cu George 
Enache.
Emisiune-concurs: „Unde-1
greșeala 7“ Domeniile ; ’Isto
rie, Energetică, Filatelie, 
Construcții navale, Astrono
mie, Geologie, Sport.
Voci tinere : Paula Stănclu- 
lescu, Gabriela Stănescu, Ta
tiana Ghenuche, Mariana Mi- 
lea. Acompaniază orchestra 
Bebe Prisada.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
50 de ani, în 50 de evocări — 
Anul 1933.

sută de 
comedie 
Durbln, 
Leopold 
pe tară.

19,20
19,30 
20,00

20,10 Film artistic : „O 
băieți și o fată" — 
muzicală cu Deana 
Adolphe Menjou șl 
Stokovski. Premieră .

21.35 întâlnire pe platou cu Nico
lae Herlea, Ion Volcu, Vall 
Niculescu, Viorica Fllntașu, 
Emil Gavriș, Stanciu Slmlon, 
formația Guido Manusardl,

: ștefan Bănică. • <
22,25;Telejurptilul,;de noapte.
22.35 Duminica sportivă.
23,00 închiderea emisiunii progra

mului I.

mun- 
însemnătatea deosebită pe 
avut-o constituirea F.U.M. 
clasa muncitoare, ca și 

,____  întregul nostru popor, s-a
verificat în primul rînd prin hotărârea 
și succesul cu care a acționat clasa 
muncitoare unită în pregătirea și în
făptuirea insurecției armate, în coa
lizarea în jurul ei a covîrșitoarei 
majorități a națiunii.

înfăptuirea actului istoric de la 
23 August 1944 a deschis poporului 
român calea spre realizarea unor 
profunde transformări revoluționare. 
Dar aceste transformări, dezvoltarea 
revoluției populare, întronarea regi
mului de democrație populară, îna
intarea pe calea unei adevărate demo
crații erau posibile numai prin asigu
rarea rolului de hegemon al clasei 
muncitoare în revoluție, pe baza uni
tății sale de acțiune. Atunci s-a vădit, 
o dată mai mult, importanța decisivă 
pe care a avut-o pentru soarta revo
luției populare acțiunea clasei mun- 
' citoare în front unic muncitoresc. 
Tocmai în acest fel ea a putut par
ticipa în întregul ei la marile bătălii 
politice din acei ani. Este știut că în 
curajoasele acțiuni pentru cucerirea 
primăriilor și prefecturilor, în echi
pele care mergeau la sate, aruncind 
sămînța înfăptuirii pe cale revoluțio
nară a reformei agrare, în uriașele 
demonstrații de stradă s-au aflat a- 
lături muncitori comuniști, social-de
mocrați, membri ai sindicatelor etc. 
Unitatea clasei muncitoare a consti
tuit un factor esențial al închegării a- 
lianțelor cu celelalte clase și ca
tegorii sociale interesate în înnoirea 
democratică a țării, al schimbării ra
portului de forte în favoarea demo- 
orației și progresului social.
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DIVERS
Era invizibil 
milionul ?

Afacerea părea prosperă și 
sigură. Hainal Tiberiu, șeful 
serviciului de aprovizionare de 
la Uzina de reparații auto din 
Tg. Mureș, și șeful de depozit 
Berecky Carol observaseră că, 
la bancurile unde se făcea ro
dajul mașinilor intrate în repa
rații, se consumă mult mai pu
țină benzină decît era prevăzut 
în normativul de materiale. Ce să 
facă ei cu plusurile ? Au intrat 
tn legătură cu diverși gestionari 
de la stațiile PECO din oraș 
și... au început „desfacerea" : în 
cursul ultimilor cinci ani — așa 
după cum atestă dosarul în 16 
volume recent încheiat de către 
Direcția teritorială de control 
și revizie nr. 18 — ei au sus
tras, pe această cale, circa 30 
de vagoane de benzină și alte 
produse petroliere, în valoare 
de peste 900 000 lei. Cum a fost 
posjbilă o astfel de afacere în 
stil mare ? Mister : în aceeași 
perioadă, în uzină, s-au efec
tuat peste 70 de controale, utl- 
lizîndu-se 2 109 zile/om ; au tre
cut pe aici 17 revizori contabili, 
din centrala și departamentul 
de resort, dar rapoartele lor se 
soldau de fiecare dată cu re
zultate dintre cele mai liniști
toare. Desigur, făptașii își vor 
primi pedepsele ce li se cuvin. 
Nu putem însă să nu ne între
băm : ce merită oare și cei care, 
controlîndu-i legați la ochi, 
le-au dat atîtea certificate de 
bună purtare ?

Ușa de la 
balcon

Intr-una din zilele trecute, 
Elisabeta Kuchel din Reșița, 
Bulevardul Lenin, bloc 27, și-a 
lăsat copilul, in virstă de un an 
și șapte luni, să se joace singur 
prin casă. Dar cum. ușa de la 
balcon era deschisă, micuțul 
Petru a trecut pragul, s-a ur
cat pe balustradă și a căzut de 
la etajul III. A fost transportat 
de urgență la spital, dar, cu toate 
eforturile medicilor, nu a mai 
putut fi salvat. Tragic avertis
ment !

La capătul 
unei curse 
clandestine

într-o sîmbătă seara, mai 
mulțt tineri din Brașov au ple
cat cu 6 autobasculantă, con
dusă de șoferul Mihai Berchea, 
la un bal la Codlea. După un 
chef zdravăn, cîțiva dintre ei 
s-au urcat în autobasculantă și 
au pornit spre Vălenii de Mun
te. La o curbă, „conducătorul 
auto" fără permis Petre Lazăr 
a scăpat volanul și mașina s-a 
răsturnat într-o prăpastie. Un 

■. pasager a decedat pe loc, iar 
altul-a fost grav accidentat Cei 
ce au scăpat teferi au abando
nat mașina și s-au reîntors cu 
trenul la Brașov, pentru a nu 
atrage asupra lor nici o bănu
ială în legătură cu această cursă 
clandestină. S-au înșelat însă 
amarnic. Descoperiți și deferiți 
justiției, ei au fost condamnați, 
fiecare în funcție de culpă, la 
mai mulți ani de închisoare.

Lichidarea 
conturilor

număr

PROGRAMUL II

l

S. MOVILEANU

D. COSTIN

Pentru

Ștefan CĂRAPACEANU

i.

în- 
din

„Floarea

buni scriitori . din țara 
noastră.

Inițiativa revistei „Igaz 
Szd" constituie un act de 
cultură, o contribuție

din grădină"

destinate unei 
audiențe. De la am- 
reportaj despre fil- 
„Puterea", și „Ade-

20,00 Reîntîlnire cu personaje în
drăgite de copii : Pinocchio 
și Cippoli.no.

20.30 Seară de teatru : „Discurs 
pentru o floare" de Paul Eve- 
rac. Piesă distinsă cu Pre
miul pentru scenografie la 
Sofia, în 1970.

21.30 Buletin de știri.
21,35 Carnet bucureștean.
21,45 Edith Pieha — film muzical 

de Vlad Bîtcă.
22,00 Reluarea serialului de sîmbă- 

tă seara. „Incoruptibilii" : 
Trei mii de suspecți.

22,50 închiderea emisiunii progra
mului II.

adnotări • adnotări • adnotări • adnotări ® adnotări • adnotări

Omagiul vibrant 
al poeziei

înscriindu-se în seria 
numeroaselor și diverse
lor manifestări culturale 
și artistice dedicate săr
bătoririi semicentenaru
lui Partidului Comunist 
Român, recitalul intitu
lat „Ce-ți. doresc eu ție, 
dulce Românie", desfășu
rat luni seara, sub egida 
studioului de poezie al 
Radiodifuziunii, pe scena 
sălii de concerte din 
strada Nuferilor, a dobîn
dit o dublă semnificație, 
în primul rînd pentru 
că, alături de emisiuni 
cum sînt „Partidului, ini
ma și versul", difuzată 
zilnic la radio, sau „Cîn- 
tare patriei și partidului", 
care a început să fie 
transmisă săptămînal pe 
micul ecran, acest recital 
— cuprinzind versuri ce 
ilustrează elocvent conti
nuitatea liricii de inspi
rație patriotică, pornind 
de la marii noștri clasici 
(Eminescu, Alecsandri, 
Alexandrescu, Bolintinea- 
nu, Coșbuc), ajungînd la 
personalitățile proemi
nente ale literaturii ro
mâne contemporane (T. 
Arghezi, L. Blaga, I. Bar
bu, Al. Philipide, G. Că- 
linescu, A. M. Sperber, 
M. R. Paraschivescu, De- 
mostene Botez, Zaharia 
Stancu, Eugen Jebelea- 
nu, Maria Banuș) și la 
reprezentanții generații
lor mai tinere afirmați în 
ultimele decenii (Șt. Aug. 
Doinaș, I. Brad, Lâtay 
Lajos, Tiberiu Utan, N. 
Labiș, Nichita Stănescu, 
A. Păunescu, Lâszlâffy 
Aladar) — a adus un vi
brant omagiu celor ce 
s-au contopit, de-a lun
gul ultimelor cinci dece
nii, cu idealurile de

veacuri ale poporului, 
militind pentru edifica
rea unei lumi noi, 
configurînd dimensiunile 
timpului socialist al țării. 
Totodată, am putea spu
ne că recitalul de luni 
seara a reprezentat un 
moment sărbătoresc în 
însăși existența studiou
lui de poezie — mo
ment subliniat, de altfel, 
și în 
gram de sală al recitalu
lui — căci, în urmă cu 
zece ani, pe aceeași sce
nă, Radiodifuziunea în
fățișa spectatorilor și as-

interesantul pro-

cultătorilor primul său 
recital public, o „antolo
gie" de lirică româneas
că. De atunci și pînă as
tăzi, cînd studioul are o 
stagiune permanentă, care 
s-a impus în mod deose
bit în atenția publicului 
larg, punerea în valoare 
a tezaurului de frumuseți 
al poeziei noastre clasice 
și contemporane a consti
tuit o preocupare perma
nentă, configurînd chiar 
o adevărată tradiție a 
acestor spectacole de 
înaltă ținută literară și 
artistică. Tradiție care 
poate fi considerată, fără 
îndoială, o premisă de 
prim ordin a frumoase
lor realizări , de pînă 
acum, ca și a celor vii
toare.

„Igaz Szo SS

special
După un izbutit 

dedicat literaturii 
ne contemporane, 
„Igaz Szo", care 
la Tîrgu-Mureș, sub egida 
Uniunii scriitorilor 
Republica Socialistă 
mânia, consacră o 
parte a ultimei sale 
riții literaturii contempo
rane germane din țara 
noastră. Redacția a adu
nat cu o muncă migăloasă 
un material bogat, bine 
selectat și reprezentativ, 
prezentînd peste 30 de 
creatori. Paginile revistei 
înmănunchează poezie și 
proză originală, oferind 
un tablou amplu al acestei 
literaturi interesante care 
face parte integrantă din 
cultura țării noastre.

Prefața scriitorului Fo-

număr 
româ- 

revista 
apare

din
Ro- 

bună 
apa-

dor Sândor, redactorul 
principal al acestui nu
măr, lucrările de sinteză 
semnate de scriitorul 
Szăsz Jânos și dr. Heinz 
Stănescu creează o imagi
ne clară a dezvoltării li
teraturii germane din 
România, relevînd legătu
rile firești și influențele 
reciproce dintre această 
literatură și literatura ro
mână și maghiară din țara 
noastră. Mi se pare dem
nă de relevat și lucrarea 
lui Keraâny Jănos care 
evocă — ca martor foarte 
documentat — legăturile 
existente între literații 
români, maghiari și ger
mani încă din anii două
zeci și care s-au dezvoltat 
pe baza ideilor progre
siste, umaniste și de fră
ție, ce animă pe cei mai

notabilă ■ la cunoașterea 
valorilor culturale ale li
teraturii din România.

DANOS Miklos

Revista „Cinema" 
despre filmul 

contemporan
Semnalăm apariția unui 

reușit număr al revistei 
„Cinema" — reușit în 
sensul interesului actual 
și al ținutei de ansamblu 
a sumarului său. Cen
trul de greutate al aces
tui număr îl reprezintă o 
discuție în jurul mesei 
rotunde consacrată filmu
lui artistic românesc. Este 
o confruntare deschisă și 
exigentă de păreri, care 
impune prin acuitatea 
problematicii dezbătute și 

. prin caracterul reprezen
tativ al participării. Ion 
Brad, prim-vicepreședin- 
te al C.S.C.A., Eugen 
Barbu, Nicolae Breban, 
Al. Ivasiuc, Titus Po- 
povici (scriitori), Liviu 
Ciulei, Andrei Blaier, Iu
lian Mihu, Sergiu Nico- 
laescu, Gheorghe Vitani- 
dis (regizori), Mircea Sîn- 
timbreanu — director ge
neral al C.N.C., Dumitru 
Carabăț, director artistic 
la studioul „București" 
(producători), Ov. S. Croh- 
mălniceanu, Ecaterina O- 
proiu, Valerian Sava, D. I. 
Suchianu (critici) dau, în 
esență, un răspuns afir
mativ la întrebările : Pu
tem face filme mai mul
te ? Putem face filme mai 
bune ?, relevînd perspec
tive și condiții esențiale 
ale dezvoltării cinemato
grafiei naționale, în spi
ritul cerințelor formulate 
de tovarășul Nicolae

Ceaușescu la recenta 
tîlnire cu creatori 
domeniul cinematogra
fiei.

Consemnînd inițiativa a- 
cestei substanțiale dezba
teri, vom observa că nu
mărul 3 al revistei, la 
care ne referim, inserea
ză și alte intervenții de 
actualitate, pe teme de 
creație și cultură cinema
tografică, 
largi 
piui 
mele

Televiziunea a avut nu 
de mult o foarte bună 
inițiativă: crearea — ca o 
replică la „Steaua fără 
nume", destinată descope
ririi unor interpreți de 
muzică ușoară — a unui 
concurs pentru depistarea 
tinerilor soli ai cîntecului 
popular. Deși aflată la 
început, emisiunea ne-a 
dat prilejul să constatăm 
cit de inepuizabile sînt 
talentele, cit de impor
tant era să se creeze o a- 
semenea emisiune desti
nată descoperirii lor. Emi 
siunea din 8 martie (am 
apreciat balada Ionelei

vărul", pînă ta , interviul 
cu artistul poporului 
Gyorgy Kovacs, sau la o- 
piniile purtînd pecetea u- 
nor personalități ca acad. 
Grigore Moisil, Radu Be- 
ligan, Irina Petrescu, Teo
dor Mazilu și alți colabo
ratori de prestigiu, rubri
cile revistei suscită, prin 
substanța lor, interesul 
diferitelor categorii de ci
titori. Din acest punct de 
vedere, al deschiderii spre 
public, pot fi citate, în 
sfîrșit, invitația Ia dialog 
prilejuită de rezultatele 
unui amplu sondaj între
prins de Oficiul de studii 
și sondaje al Radiotelevi- 
ziunii (pe tema : Care 
sînt filmele dv. prefera
te ?), consistentul și spi
ritualul „Curier" al re
dacției, rubricile de cro
nici, de informații, pre
cum și caracterul atractiv 
al titlurilor menite să pu
nă în evidență idei și să 
îmbie la lectură. Un nu
măr de revistă reușit, pe 
care-1 semnalăm ca eta
lon.

Prodan din Dăbuleni, cîn- 
tecul de joc al Teodorei 
Greavu din Făgăraș și. 
mai ales, „Cîntă Maramu- 
reșu", interpretat de Vio
rel Costică) a dovedit o 
dată mai mult ce înseam
nă autenticitatea în inter
pretare. Apreciem condi
ția pusă de către juriu 
concurenților. de a aduce 
melodii inedite din zona 
din care provin, ca și in
sistența cu care s-a de
monstrat că este neindi
cat ca o bihoreancă, de 
exemplu, să intoneze o 
melodie din Banat 1

„Floarea din grădină"

este o emisiune de largă 
audiență, o emisiune pe 
care o urmărim cu inte
res. Ne gîndim tocmai do 
aceea și la cîteva îmbu
nătățiri. Se*" aduce, spre 
exemplu, o orchestră 
populară pe care o con
duce Cicerone Limberea, 
orchestră de tineri 
nu cunoaște prea 
specificul regiunilor, 
tonațiile caracteristice, im
portanța diverselor or
chestrații. Poate ar fi in
dicat ea tinerii solist! să 
vină cu mici tarafuri spe
cifice plaiurilor lor sau, 
dacă se folosește o orches
tră din București, aceasta 
să fie bine edificată asu
pra culorii instrumentale 
a fiecărui cîntec. In acest 
fel se va feri și cintecul 
popular de uniformizare. 
Este interesantă inițiativa 
de a se admite în prezen
tare balade istorisite (ca 
în emisiunea din 8 mar
tie), împletite cu muzica. 
Dar ne gîndim că unele 
istorioare, prea lungi, fără 
valoare deosebită, sînt în 
detrimentul unei mai bune 
cunoașteri a calităților vo
cale, artistice. Dintre cele 
trei note pe care fiecare 
membru al juriului le a- 
cordă, una se referă la 
..cunoștințele muzicale"; 
după ce criterii se notea
ză cînd nu există nici o 
întrebate din al cărei răs
puns se poate deduce în
sușirea acestor cunoștin
țe ? Poate și aprecierile 
uneori sînt prea exagera
te. Să ne gîndim că „Floa
rea din grădină" vine să-și 
spună un cuvînt exigent 
în selecționarea interpre- 
ților, să ne arate care sînt 
tinerii care pot deveni cu 
adevărat soli ai cîntecului 
popular. Vom avea astfel 
cu siguranță noi talente 
care vor conserva acele 
melodii bătrînești de o va
loare inestimabilă, care 
vor răspîndi cele mai ins
pirate creații ale folcloru
lui nou.

Nicolae Tamaș, din Sibiu, Piața 
Cibin 5, s-a prezentat, împreună 
cu prietenul său Gheorghe Mo- 
raru, din strada Țiglarilor, bloc 6, 
la o agenție C.E.C. Voiau să 
scoată de pe un libret de eco
nomii suma de 13 000 lei, pentru 
a- o înscrie pe un alt C.E.C. In 
valoare de 70 000 lei. Documen
tele casei arătau 
multă vreme in 
respectiv fusese 
dut, iar soldul 
lichidați Dar, 
susțineau că nu sînt dispuși 
să se lase păgubași, s-a fă
cut imediat apel la organele 
de cercetare penală. S-a consta
tat că, printr-o manevră simi
lară, cei doi înșelaseră o altă 
agenție C.E.C. cu 7 000 lei. Pre
judiciul a fost recuperat ime
diat. Acum, urmează lichidarea... 
legală !

insă că, nu cu 
urmă, libretul 
declarat pier
de pe el — 
cum cei doi

Pete 
insolubile

Conducerea întreprinderii 
industrie locală „Localprod"

de 
„------ ,----- din

Sf. Gheorghe se afla în fața 
unei probleme insolubile : 400 de 
corturi pătate de unsoare nu 
întruniseră avizul necesar pen
tru a fi livrate. Trebuiau scoase 
petele, _ dar nici unul din sol- 
venții încercați nu dădea rezul
tate. După numeroase căutări, 
au fost aduși 40 de litri de tri- 
cloretilină — un solvent foarte 
bun, dar, după cum a atras a- 
tenția Inspecția sanitară de stat, 
și foarte toxic. Fără să țină sea
ma de acest avertisment, ingi
nerul șef și «șeful serviciului 
C.T.C.au dispus ca secția cor
turi să înceapă scoaterea pete
lor. O muncitoare a leșinat și a 
trebuit să i se acorde imediat 
primul ajutor. Altele acuzau du
reri de cap. în ciuda celor în- 
tîmplate, a doua zi,, lucrul a fost 
reluat în aceleași condiții. De 
data aceasta, a fost nevoie ca 
două muncitoare să fie internate 
în spital. în aceste condiții, s-a 
deschis Imediat o anchetă, în 
urma căreia cei vinovați de în
călcarea normelor de protecție a 
muncii au fost aspru sancționați.

Rubricd redactata de : 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Cippoli.no
C.T.C.au
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Comitetul Executiv al U.G.S.R

MCITATE SI
ÎNCHEIEREA lucrărilor
CONGRESULUI U.G.S.R

Ion Alexandru, președinte al Con
siliului județean Prahova al sindica
telor ; Marin Avram, șef de echipă 
la Uzina „Electroputere" Craiova ; 
Paraschiv Bcnescu, președinte al 
Consiliului județean Galați al sindi
catelor ; Gheorghe Borș, președinte 
al Consiliului municipal București 
al sindicatelor ; Iosif Burian, preșe
dinte al Consiliului, județean Harghi
ta al sindicatelor ; Floarea Bucur, 
președinta Comitetului sindicatului 
de la întreprinderea textilă Pucioa
sa, Constantin Buzatu, președintele 
Comitetului sindicatului de la Uzina 
utilaj chimic „Grivița Roșie" Bucu
rești ; Flore» Chițu, șef de secție la 
Consiliul Central al U.G.S.R. ; Iacob 
Coțoveanu, activist al Consiliului 
municipal București al sindicatelor ; 
Petru Despot, șef de secție la Con
siliul Central al U.G.S.R. ; Constan
tin Dinculescu, președinte al Consi
liului Național al Inginerilor și Teh
nicienilor ; Zoltan Faluvegi, preșe
dintele Comitetului sindicatului de 
la întreprinderea de utilaj . pentru 
industria ușoară Tirgu-Mureș ; 
Margareta Filipaș, director al între
prinderii „Crinul“-București ; Nico
lae Gavrilescu, membru supleant al 
Comitetului Central al P.C.R. ; Ion 
Găleteanu, redactor-șef al ziarului 
„Munca" ; Mircea Georgescu, preșe
dintele Uniunii sindicatelor din con
strucții și industria materialelor de 
construcții ; Maria Giligor, pr.eșc-

dința Comitetului sindicatului de. la 
Fabrica de antibiotice Iași ; Ioana 
Grozea, secretar al Consiliului oră
șenesc al sindicatelor Fetești ; Con
stantin Hereseu, președinte al Uniu
nii; sindicatelor din agricultură, in
dustria alimentară, și silvicultură ; 
Marin loan, președintele Comitetului 
sindicatului de la Uzina de alumi
niu Slatina ; Gheorghe Ion, preșe
dintele Comitetului sindicatului de 
la întreprinderea agricolă de stat 
Murfatlar ; Francisc Kronaweter, 
maistru principal la Uzinele de con
strucții de mașini Reșița ; Vasile 
Lupșe, șef de echipă la Uzina „în
frățirea" Oradea ; Viorica Maxim, 
președinta Comitetului sindicșiUlui 
de la Fabrica
Mare ; Nicolae Moraru, 
al Uniunii sindicatelor 
prinderile industriei 
și construcțiilor de 
risa Munteanu ; Paul Nagy, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R. ; 
Elena Nae, președinta Comite te- 
lui sindicatului de la Combina
tul de confecții și tricotaje București; 
Constantin Năstase, președinte al 
Comitetului, sindicatului de la Ex
ploatarea minieră Lupeni ; Aurelian 
Nistor, președintele Comitetului sin
dicatului de ia Uzina de autocamioa
ne „Steagul Roșu"- Brașov ; Lidia 

. Orădean, președinta Uniunii sindicate
lor din unitățile sanitare; Arpad Or

ban, președintele Uniunii sindicatelor 
din industria lemnului; Ștefan Pavel, 
membru al Comitetului Central âl 
P C.R. ; Gheorghe Petrescu, membru 
supleant al Comitetului Central al 
P.C.R. ; Ileana Peter, tehniciană la 
Fabrica de încălțăminte „Clujana" ; 
Roman Pircea, președinte al Consi
liului județean Timiș al sindicate
lor ; Teodor Prunca, membru su
pleant al Comitetului Central al 
P.C.ÎL, activist al Consiliului Cen
tral al U.G.S R. ; Ion Radu, pre
ședinte al Consiliului județean Me
hedinți al sindicatelor ; Oliviu Rusu, 
vicepreședinte al Consiliului Națio
nal aî Inginerilor și' ~ 
Maria F ’ . .
nii -'i" “ ""'Ț 
învățămînt și cultură ; Gheorghe 
Stuparu,- președintele'Comitetului sin
dicatului de la Uzinele 
gust" București ; Virgil 
membru al Comitetului 
al Prezidiului Permanent 
miletului Central al P.C.R. ; ■ toana 
Tutor, președinta „Comitetului; sin
dicatului de la Fabrica de stofe „Ar- 
geșana" Pitești ; Traian Vasiliu, 
președintele Comitetului sindicalu
lui de la Complexul de celuloză și 
hirtie Suceava : Matei Wiserrter, in
giner la Uzina „Balanța" Sibiu, 
membru al Biroului executiv al 
Consiliului municipal al sindicate
lor.

usuieurai ți Tehnicienilor ;
Stănescu, președinta Uniu- 

sindicatelor din instituțiile de

parlamentare italiene
Continuîndu-și vizita în țara noas

tră. dălegația parlamențară italiană 
a sosit sîmbătă la Brașov. în cursul 
dimineții, oaspeții au vizitat Com
plexul muzeal din Bran 

l în aceeași zi, parlamentarii ita
lieni au fost, oaspeții colectivului li- 
zinei brașovene constructoare . ; de 
.tractoare. Vizitînd principalele sec
toare . ale uzinei, membrii delegației 
italiene au luat cunoștință de procâ- 

<sul de producție a tractoarelor, de
:-----------------------—

noile tipuri aflate în curs de asimi
lare, de activitatea colectivului uzi
nei, care de la începutul fabricației 
de serie a realizat mai mult de 
270 000 tractoare.

După-amiază, membrii delegației 
parlamentare italiene au vizitat mo
numente istorice și de artă din lo
calitate, noile cartiere apărute pc 
harta orașului de la poalele Timpei.

(Agerpres)

Comemorarea lui Petru Maior
Cu prilejul împlinirii unui secol și 

jumătate de la moartea marelui căr
turar român Petru .Maior, la Institu
tul de științe pedagogice din Bucu
rești a avut loc o ședință comemora
tivă, organizată de Comisia națională 
pentru UNESCO . și Ministerul în- . 
vățămîntului. A fost evocată contri-

buția lui Petru Maior la dezvoltarea 
școlii românești.

♦
Un simpozion consacrat aceluiași 

eveniment a avut loc sîmbătă la 
Institutul pedagogic de 3 ani din 
Baia Mare.

„23 Au- 
Trofin, 

Executiv, 
al Co-

„Mondiala" Satu- 
președinte 

din între- 
metalurgice 

mașini ; La-

(Agerpres)

Cronica zilei
(Urmare din pag. I)

Cu prilejul încheierii lucrărilor 
Congresului U.G.S.R., Consiliul Cen
tral al Uniunii Generale a Sindica
telor din România a oferit sîmbătă 
o masă în Sala Palatului Republicii 
Socialiste România.

participat tovarășul Virgil 
Trofin, președintele Consiliului Cen
tral al U.G.S.R., membri ai Comite
tului Executiv al U.G.S.R., delegați 
și invitați la. congres, reprezentanți 
ai unor instituții centrale și organi
zații obștești.

Au.luat parte delegațiile de peste 
hotare care au ■participat la congres.

Masa s-a desfășurat într-o . atmos 
feră caldă, prietenească.

(Agerpres)

CLUJ (Corespondentul „Scîn- 
teii", Al. Mureșan). — Sîmbătă, 
în cadru festiv, în prezența re
prezentanților organelor locale 
de partid și de stat, ai Minis
terului Sănătății, au fost inau
gurate la Cluj două importan
țe obiective sanitare. Este vor
ba de o policlinică de tip uni
versitar, care va deservi ju
mătate din. cetățenii municipiu
lui, constituind, totodată, o bază 
de învățămînt medical de cli
nică și laborator. Al doilea o- 
biectiv — spitalul' de boli 
tagioașe — se compune, din 
corpuri : primul rezervat 
ratoarelor de cercetări și 
pie intensivă, iar al doilea

con- 
două 
labo- 
tera-
pen-

tru spitalizare, cu o capacitate 
de 270 paturi in camere cu cite 
1—2 locuri, fiecare cameră avind 
grup sanitar propriu.

Tovarășul Aurel Duca, prim- 
secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, și dr. Eugen 
Mareș, adjunct al ministrului 
sănătății, i-au felicitat pe con
structori și colectivele celor două 
unități medicale.

Participanții Ia festivități au 
adtesat telegrame Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

TELEGRAME ADRESATE C. C. AL P. C. R-,
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

tului său Central, in frunte cu secre
tarul general al P.C.R., tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Sindicatele din România, toți- oa
menii muncii văd in Partidul Comu
nist Român centrul vital al vieții în
tregului popor, văd în conducerea 
politică de către partid principiul 
fundamental și chezășia îndeplinirii 
cu succes a sarcinilor mari și de 
răspundere ce revin sindicatelor.

Congresul nostru a aprobat, în 
unanimitate, Raportul' de activitate 
al Consiliului Central,C__ Sțâtutul-ca-
dru al sindicatului, Statutul-cadru al 
uniunii sindicatelor , pe .țanjură de 
activitate, Ștațptul^ Uruu'riUj.Geiiefale 
a 'Sindicatelor ‘ dm Hepubiica' Socia
listă România.’ și' Statutul. organelor 
teritoriale ale sindicatelor. Au fost 
adoptate, de asemenea, în unanimi
tate, Rezoluția Congresului Uniunii 
Generale a Sindicatelor și un nu
măr de moțiuni in care este expri
mată poziția sindicatelor din țara 
noastră față de principalele proble
me internaționale care confruntă 
astăzi omenirea.

Considerăm toate aceste . docu
mente ca fiind de o valoare deo
sebită pentru activitatea de viitor a 
sindicatelor din țara noastră. Apli
carea cu consecvență în viață a 
hotărîrilor adoptate va duce, fără 
îndoială, la înlăturarea lipsurilor, la 
întărirea și dezvoltarea democrației 
muncitorești, a autonomiei sindicale, 
la participarea și mai efectivă a sin
dicatelor la întreaga viață econo
mică și politică a țării. Apreciem că 
modul cum a fost pregătit congre
sul, larga dezbatere a documen
telor în organizațiile sindicale și în 
presă, spiritul de înaltă exigență, 
combativitate și responsabilitate în 
care s-au desfășurat lucrările con
gresului constituie primii pași 
pe calea înfăptuirii liniei înnoitoare 
menite să, asigure înfăptuirea atri
buțiilor de mare responsabilitate 
care revin sindicatelor în societatea 
noastră socialistă. Este necesar ca 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
uniunile pe ramuri de activitate, 
sindicatele din întreprinderi și insti
tuții, organele teritoriale ale sindi
catelor să treacă de îndată la înfăp
tuirea hotărîrilor adoptate de con
gres, să-și organizeze și să-și des
fășoare , întreaga activitate în spiritul 
și pentru înfăptuirea hotărîrilor a- 
doptate de congresul nostru. _

în întreprinderi, instituții, în toate 
sectoarele vieții economice și spiri
tuale să muncim în așa fel incit să 
obținem succese cit mai însemnate 
in înfăptuirea planului de stat pe 
acest an, să intîmpinăm glorioasa 
aniversare a semicentenarului Parti
dului Comunist Român cu noi reali
zări în toate domeniile de activitate.

în plenul congresului și în lucră-

rile pe comisii s-au făcut numeroase 
observații critice și propuneri. Ne 
exprimăm convingerea' că toate con
ducerile unităților economice și so- 
cial-culturale, ministerele și institu
țiile centrale, nu numai că vor stu
dia cu atenție aceste propuneri, dar,- 
conform legilor țării și pe baza prac
ticii inițiat? și promovate de partid, 
vor trece de îndată la rezolvarea lor 
concretă. Și dacă noi am adoptat și 
înscris în' hotărîrile congresului prac
tica de a informa oamenii muncii a- ' 
supra modului cum se rezolvă pro
punerile făcute in adunările generale 
ale salariaților. credem că este ne- 

'. cesar ca. organele colective de con
ducere ale Uniunii Generale a Sin- 

. dicatelor, împreună cu ministerele, să 
is informeze colectivele«*dd»'oatneni”^aP-. 

‘ muncii și opinia publică- asupra re
zolvării problemelor ridicate în acest 

, înalt forum al oamenilor muncii, al 
sindicatelor din România.

Compoziția noului Consiliu Cen
tral al Uniunii Generale a Sindicate
lor, ales azi de congres, compozi
ția organelor executive ale Consiliu
lui Central - din care fac 
mulți tovarăși care lucrează nemij
locit în producție

parte
___  ... ..____ — ne dau certitu
dinea să afirmăm în fața dumnea
voastră că avem toate condițiile 
pentru ca în viitor, ținind seama de 
criticile aduse în congres, să îmbu
nătățim substanțial 'activitatea Con
siliului Central și să justificăm pe 
deplin încrederea care ne-ați acor
dat-o.

cesar este ca organizațiile sindicale 
din întreaga lume — indiferent de 
afiliere — să acționeze în comun pen
tru promovarea ;și rezolvarea intere
selor clasei muncitoare, a progresului 
social, pentru întărirea solidarității 
internaționale, pentru apărarea suve
ranității și independenței naționale a 
popoarelor care luptă împotriva ex
ploatării capitaliste, a imperialismu
lui și colonialismului, pentru menți
nerea și apărarea păcii in lume;

Participarea unui număr atît. de 
mare de delegați ai organizațiilor 
sindicale la. congresul nostru și di
versitatea orientărilor lor ijusțrează 
că această unitate de ' acțiune ' este 
posibilă, este pe deplin realizabilă 
și, de : aceeâ, Uniunea Generală a 
Sindicatelor va milftev in ? c6ntinu&re 
pentru realizarea acestui deziderat 
major ăl mișcării sindicale mondiale.

Vă rugăm,, stimați tovarăși, ca o 
dată. înapciați în patrie, să transmi
teți oamenilor.muncii din țările.dum
neavoastră, sindicatelor și conducăto
rilor lor un călduros și frățesc salut 
din partea oamenilor munci’ din 
România,, însoțit de urarea de noi 
succese în luptă pentru construirea 
socialismului și comunismului, de a- 
sigurarea deplinei noastre solidarități 
în lupta pentru cucerirea unor con
diții de viață și de muncă mâi bune, 
în lupta impotriva exploatării capi
taliste și a agresiunii imperialiste.

Stimați tovarăși' delegați 
vitați,

Si in-

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România, 
Cbrneliu Mănescu, a adresat o tele
gramă de felicitare noului ministru 
al afacerilor externe al Norvegiei, 
Andreas Cappelen, cu prilejul numirii 
sale în această funcție.

în telegrama de răspuns, ministrul 
afacerilor externe al Norvegiei mul
țumește pentru felicitările adresate.

*
Sîmbătă dimineața a ' părăsit de

finitiv. Republica Socialistă România 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Republicii 'Peru la Bucu
rești, Hubert Wieland Alzamora.

I ,. ildtWls. .vc' . *.;• .
Sîmbătă 'după-amiază* a: sosit în 

Capitală Giuseppe; Vedovato, pre- 
h .ședințele Grupului italian al Uniunii 

interparlamentare, vicepreședinte al 
Comisiei . pentru afaceri externe a 
Camerei deputațilof.

La sosire, pe aeroportul Otopeni, 
oaspetele a. fost întîmpinat de Traiari , 
Ionașcu. președintele Comisiei juri
dice a M;A.N„ vicepreședinte al 
Grupului român al Uniunii interpar
lamentare. Ion Mărgineanu, secretar 
al Marii Adunări Naționale și al 
Grupului român al Uniunii interpar
lamentare, funcționari superiori ai 
M.A.N.

Au fost prezenți. de asemenea, Nic- 
colo Moscato, 
București, și

ale cunoscutului

Stimați tovarăși,
Am avut bucuria de a primi ca 

oaspeți la congresul nostru un mare 
număr de delegații sindicale 
peste hotare, reprezentanți ai 
ganizațiilor sindicale din toate 
rile socialiste frățești, precum și ai 
organizațiilor sindicale prietene din 
majoritatea țărilor Europei, Africii, 
Asiei și Americii Latine. Permite- 
ți-mi, dragi tovarăși, ca. în numele 
dumneavoastră, în numele tuturor 
oamenilor muncii din România or
ganizați în sindicate, să exprim calde 
mulțumiri oaspeților noștri pentru 
participarea la lucrările congresului 
și pentru cuvintele de salut și a- 
preciere rostite la adresa oameni
lor muncii din patria noastră, la 
adresa sindicatelor din Rorriânia. 
Vă asigurăm, dragi oaspeți de 
peste hotare, că sindicatele din 
România vor milita în continuare cu 
energie pentru promovarea relațiilor 
de sțrînsă prietenie cu sindicatele și 
oamenii muncii din toate țările so
cialiste frățești, din toate statele lu
mii, indiferent de orinduirea lor eco
nomică și social-politică, pe baza res
pectării principiilor neamestecului in 
treburile interne, întrajutorării tovă
rășești și solidarității de clasă in
ternațională. Congresul nostru a de
monstrat în mod elocvent cît de ne-

de 
or- 
ță-

Cu experiența acumulată 
cum, conștiehți de măreția . 
velor pe care le avem de înfăptuit 
în opera de edificare a societății 
noastre socialiste multilateral dez
voltate, încrezători în capacitatea și 
priceperea de care dispune poporul 
nostru, oamenii muncii " . .' '
noastră au. pornit cu nestăvilit en
tuziasm la îndeplinirea noului cinci
nal. C j. J

Cred că sînt în asentimentul dum
neavoastră, ăl tuturor dclegaților și 
invitaților, al milioanelor de oameni 
ai muncii organizați în sindicate pe 
care îi reprezentăm în acest con
gres, să ne luăm încă o dată anga
jamentul solemn în fața întregului 
nostru popor. în fața partidului co
munist și a secretarului său gene
ral, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
că vom depune toate eforturile, în
treaga noastră capacitate de muhcă 
și pricepere în slujba clasei munci
toare, a poporului român, pentru 
consolidarea și apărarea cuceririlor 
obținute, pentru dezvoltarea multila
terală a economiei noastre naționa
le, pentru ridicarea continuă a ni
velului de trai material și spiritual 
al celor ce muncesc, pentru înflori
rea continuă a țării, pentru triumful 
socialismului și , comunismului în 
scumpa noastră patrie — Republica 
Socialistă România. -

pînă a- 
obiecti-

din patria

cane, 500 mii bucăți articole de fa
ianță menaj,- 700 mii mp țesături tex
tile, 48 mii bucăți confecții textile, 
500 mii cărămizi și țigle și alte pro
duse. Vom realiza peste plan bene
ficii în valoare de 2,2 milioane lei.

Participanții la plenară asigură Co
mitetul Central 
dumneavoastră 
Ceaușescu, că 
Sighișoara vor 
rile, vor pune 
tea, energia și 
pun pentru a da 
elaborate de partid și guvern, pen
tru îndeplinirea întocmai a indicații
lor date, întîmpinînd cu noi și im
portante succese semicentenarul 
Partidului Comunist Român, contri
buind astfel la înflorirea și prospe
ritatea scumpei noastre patrii — Re
publica Socialistă România.

★
Țărănimea cooperatistă din comu

na Cristian, județul Brașov, a sărbă
torit sîmbătă după-amiază împlinirea 
a 20 de ani de la înființarea coope
rativei lor — unitate fruntașă, care 
dispune în prezent de o avere ob
ștească de peste 10 milioane lei.

La adunarea festivă care a avut 
loc au luat parte invitați de la coo
perativele din împrejurimi, repre
zentanți ai organelor locale de partid 
și de stat. Cu acest prilej, harnicii 
cooperatori au fost felicitați de tova
rășul Constantin Drăgan, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Brașov al 
P.C.R., care le-a urat noi succese în 
obținerea de producții cît mai bogate.

într-o atmosferă de entuziasm a 
fost adresată o telegramă C.C. al 
P.C.R., tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
prin care cele 360 de familii de ță- 
j-ani cooperatori din Cristian — ro
mâni, germani, maghiari.— asigură că 
își vor consacra toate eforturile reali
zării exemplare a sarcinilor trasate 
de partid și guvern agriculturii noas
tre socialiste.

Recent a avut loc plenara acti
vului Comitetului municipal de 
partid Sighișoara, județul Mureș, 
care a dezbătut realizările, obținute 
de oamenii muncii români, germani, 
maghiari, în anul 1970, precum și 
sarcinile pe 1971, primul an al ac
tualului cincinal. într-o telegramă a- 
dresată cu acest prilej Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
se spune, printre altele : Indicațiile 
date de conducerea partidului, de 
dumneavoastră personal, iubite tova
rășe Nicolae Ceaușescu, privind ri
dicarea calitativă a întregii noastre 
activități economice, politice' și so
ciale, lărgirea și adîncirea continuă 
a democrației noastre socialiste, ac
tivitatea neobosită și prodigioasă pe 
care o desfășurați în fruntea parti
dului ' și statului nostru pentru bi
nele și fericirea poporului român 
constituie pentru noi, ca și pentru 
întregul partid și întregul popor, iz- ' 
voare nesecate <je energie în vederea 
realizării exemplare a sarcinilor ce 
revin municipiului Sighișoara în ac
tualul cincinal.

Documentele plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân din, 10—11 februarie a. c„ te
zele și concluziile de înaltă valoare 
teoretică și însemnătate practică ce 
se desprind din expunerea dumnea
voastră constituie pentru organiza
ția municipală, pentru toți oamenii 
muncii din municipiul Sighișoara un 
prețios îndreptar și un puternic 
imbold în muncă.

Răspunzînd cu entuziasm sarcini
lor trasate de conducerea partidului, 
puternic mobilizați de apropierea glo
riosului semicentenar al partidului, 
participanții la plenară, exprimînd o- 
pinia comuniștilor, a 'tuturor oame
nilor muncii înfrățiți în muncă, se 
angajează să realizeze peste preve
derile planului, pe anul în curs, o 
producție globală în valoare de 23 
milioane lei, o producție-marfă în 
valoare de 18 milioane lei, concre
tizată în 1,5 milioane sticle și bor-

al partidului, pe 
personal, tovarășe 

oamenii muncii din 
depune toate efortu- 
în valoare capacita- 
hărnicia de care dis- 

viață planurilor

meritele științifice 
nostru paleontolog.
x *A fost constituită 
vățămint medical și 
pe lingă Ministerul  .....
avind ca președinte pe, acad. Th. 
Burghele. Formată din academicieni, 
profesori universitari, cadre didac
tice de specialitate din școli și licee, 
consilieri din Ministerul Sănătății și 
directori ai direcțiilor sanitare jude
țene, comisia își propune să studieze 
posibilitățile de îmbunătățire a pre
dării cunoștințelor medicale și far
maceutice în școlile de toate gradele, 
de perfecționare, a medicilor, de 
spegializîy'&^itrgciclare a.padrelocv» 
medicale etc. . . ; .

Comisia de în- 
farmaceutic de 
învățămintului.

(Agerpres)

REÎNNOIȚI-VĂ ABONAMENTELE PE TRIMESTRUL 
II 1971 LA REVISTA

ambasadorul Italiei la 
membri ai ambasadei.

*
împlinirii virstei de 70 
Miltiade Filipescu a

Cu prilejul 
de ani, acad. ______  _____
■fost sărbătorit, sîmbătă dimineață, la 
Universitatea din București. Acade
micieni, profesori universitari, cola
boratori si foști studenți ai sărbăto
ritului au relevat, cu acest prilej,

* .
seara. Consiliul județean 
oamenilor imuncii de na- 
germană a organizat la 

paradă a portului și jocu- 
din localitățile Țării Bir- 
dat întîlnire cele mai re-

Simbătă 
Brașov al 
ționalitate 
Brașov o 
lui sătesc 
sei. _Și-au ................. -
numite formații artistice germane de 
la căminele culturale din județ.

★
La Institutul agronomic „Dr. Pe

tru Groza" din Cluj a avut loc sîm
bătă sesiunea anuală de comunicări 
științifice a cadrelor didactice, pre
cum și a cercetătorilor de la stațiu
nile experimentale agro-zootehnice 
din. Turda. Geoagiu. Oradea. Bistrița. 
Blaj, Bonțida, Livada și Tîrgu- 
Mureș.

(Agerpres)
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PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

PREȚUL UNUI ABONAMENT ESTE DE :
18 lei — pe șase luni
9 lei — pe trei luni

\ABONAMENTELE sf. fac la oficiile si agențiile 
P.T.T.R., PRIN FACTORII POȘTALI ȘI DIFUZORIl DE PRESA 

DIN ÎNTREPRINDERI ȘI INSTITUȚII

« SPORT * SPORT • SPORT * SPORT • SPOPt
:, ‘’f .I''-■ ... ••• -

Ieri, la meciul Rapid-Petrolulvremea
Timpul probabil pentru 29, 30 și 31 

martie. In țară : vremea in general 
umedă, cerul va fi mai mult noros, 
vor cădea ploi temporare, vînt potri
vit cu intensificări la începutul in
tervalului. temperatura în scădere 
ușoară, minimele vor fi cuprinse intre 
—2 și 8 grade, izolat mai coborite, 
Iar maximele vor oscila între 4 și 14 
grade. In regiunea de munte, lapo- 
viță și ninsoare ” “
mea in general 
cerul va fi mai 
porar ploi, vint 
licări trecătoare, 
dere ușoară.

în București : vre- 
umedă și închisă, 

mult acoperit, tem- 
potrivit cu intensi- 
tempdratura in scă-

EROUL LITERATURII
(Urmare din pag. I)

antagonismele 
șj să militeze 

înlăturarea 
Muncitorul, fie 
sau petrolist, 

sau oțelar, 
emo- 

. A-

din paginile acestor 
prozatori care nu o 
dată căutau să deslu
șească 
sociale 
pentru 
răului, 
miner
mecanic 
era înfățișat cu i 
ție și pătrundere, 
ceasta se petrecea în
tr-o epocă în care o- 
rașuluj i se atribuiau 
de către puriști forțe 
diabolice. O întreagă 
mentalitate se reflec
tă și în cărțile despre 
satul românesc scrise 
de Sadoveanu și Re- 
breanu. Istoria spiri
tuală 
nostru poate fi 
mărită în adîncime și 
prin mijlocirea litera
turii realiste a epocii. 
Ce anume o face să fie 
și azi la loc de cinste 
și să exercite o înrîu- 
rire atît de puternică 
asupra gîndirii și sen
timentelor noastre, 
dacă nu prezența ma-

a poporului
ur-

rilor confruntări so
ciale și a personajelor 
reprezentative ale mo
mentului ? Acest ade
văr ne obligă la re
flecții cu privire la 
forța de șoc a litera
turii și la îndatoririle 
pe care le au scriito
rii vremii noastre.

Alta este lumina 
care îmbracă azi pla
iurile românești, altul 
este chipul lumii in 
care trăim. Marile 
șantiere ale tării fac 
să se ridice în munți, 
pe Dunăre, de-a lun
gul mării, alături de 
toate orașele din pro
vincie. impunătoare 
edificii ale tehnicii. 
Despre făuritorii nou
lui chip al patriei se 
vorbește în termeni 
poematici : ei au fost 
asemuiți cu ctitorii, au 
fost comparați cu Meș
terul Mânole căruia 
nu i se mai scot sche
lele. au fost compa
rați cu artistul capa
bil să prefacă văile și 
defileele 
expoziții 
dustrială.

în imense 
de artă . in- 
De curind,

la Porțile de 
unul dintre acei 
structori-savanți care 
se ocupă cu montarea 
turbinelor mi-a . spus 
că un singur agregat 
are atitea repere, in
cit denumirea lor cere 
cunoașterea unui dic
ționar de 12 000 de cu
vinte. Omul mo
dern a creat lacuri 
în munți, a extras ți
țeiul de Ia mari adîn- 
cimi, a prefăcut în 
substanțe Utile munți 
de sare, a înlocuit în 
uzine chimice lîna a 
milioane de oi. a fă
cut ca ani de-a rîn- 
dul admirația noas
tră să se îndrepte con
stant către Galați, 
tinde a apărut una din 
cele mai moderne și 
mai puternice cetăți 
ale oțelului. O existen
ță trepidantă, o nouă 
viziune asupra destinu
lui, noi înțelesuri e- 
xistențiale se nasc pe 
un platou populat cu 
treizeci de mii de oa
meni și cu tot ' atitea

Fier, 
con

aparate electronice da 
măsură și control. 
Trecînd peste un . via
duct care unește două.

ne, simțim aici 
balanță care., a-, 
ih epocă subi'ec- 
emoții necunos-

duct 
lumi 
pe o 
duce 
te și 
cute celor de ieri, sur
prinzătoare 
de azi.

Oricît ne 
personajele ____ ...
maeștri ai literaturii 
universale, oricit de 
pitorești vor fi fiind 
tipurile descrise de 
Gogol și Gehov. ori
cît de interesant! vor 
fi fiind eroii lui Kaf
ka și ai lui Poe, Ori
cît de mult ne vor 
preocupa analizele din 
romanele lui Proust ■ 
și Joyce, nu se poate. 
să nu ne dăm seama 
că alături de noi. in
tr-un domeniu al ma
rilor efervescente so
ciale, se nasc oameni 
cu trăsături necunos
cute. cu o, limbă adap-. 
tată mijloacelor mo
derne de producere a 
bunurilor materiale.

pentru cei

vor: ațj-age 
marilor

cu sentimente, altfel 
nuanțate și! exprimate. 
Acești oameni au fost 
denumiți eroi pozitivi 
și au fost nu o dată 
descriși după scheme 
sumare. Am citit în 
toate literaturile mari 
romane despre con
structori și . creatori 
de noi ..universuri, 
cărți nu rareori stră
lucite. O asemenea li
teratură se jhaște trep
tat sub ochii noștri, 
iar tipul omului do- 

. tat qu o. mare putere 
■ de invenție'și dăruire.

care concepe logic și 
înțelept modificările 
de structură și apoi le 
impune și și le impu
ne, âdaptîndu-se pro
cesului evolutiv, cîș- 
tigă tot mai mult, 
reținîndu-ne cu exis
tență sa trepidantă și 
senzațională. Despre 
necesitatea ; prezenței 
acestui eroii; in pagi
nile. romanelor, nu
velelor, sau ' reportaje
lor noastreâ..
de altfel, și’” tovarășul 
Nicolae Ceauștecu 
cuvîntarea Postită

a vorbit
in 
la

întîlnirea cu oamenii 
de artă și cultu
ră, referindu-se la ori
zontul nelimitat 
investigație pe ___
ni-1 deschid în față 
„sufletul omului 
conștiința Iții", 
cetarea și redarea a- 
cestui univers uman 
palpitant — iată ce 
cerem noi creatorilor 
de artă, spunea secre
tarul general al Par
tidului Comunist Ro
mân. Să ■ glorificăm 
ceea ce e mai valoros, 
mai nobil în societatea 
noastră socialistă — 
omul, căruia îi dato
răm tot ceea ce s-a 
(nălțat în România".

Existența literară a 
ctitorului 'modern, 
produs al revoluției 
tehnico-științifice, poa
te fi deci socotilă una 
dintre expresiile rele
vante ale prozei noas
tre actuale, capabile 
să surprindă și să. 
stratifice' marile înțe
lesuri ale ultimului 
sfert de veac din noua 
istorie a țârii.

de 
care
nou, 

„Cer-

arhipline... doar pentru un gol
Ieri după amiază, la Stadionul Re

publicii, o impresie plăcută a făcut-o 
doar... afluența de public; la ora înce
perii partidei, stocurile de bilete de la 
casele speciale se terminaseră, iar în 
tribune nu mai Stau locuri decît. pe 
scări. Succesul acesta de casă trebuie 
pus pe seama importanței meciului, 
căci și Rapid, și Petrolul Se află in 
imediata apropiere a liderului și, nor
mal, nu vor să-și piardă pozițiile. 
Trebuie spus însă că, în ciuda velei
tăților lor, în ciuda intențiilor de a 
nu.pierde contactul cu fruntașa cla
samentului, fotbaliștii celor două e- 
chipe nu au dovedit în joc calități 
cu totul speciale. A plăcut, într-ade- 
văr, ritmul în general vioi al jocu
lui, dar calitatea fotbalului a lăsat 
de dorit. După cum tot de dorit a 
lăsat și tendința aproape generală a 
competitorilor de a face uz de mij
loace nu tocmai sportive (deși, în u-

nele cazuri, regulamentul în sine 
n-a fost lezat). Arbitrul birlădean 
Nicolae Rainea s-a văzut nevoit să 
intervină oprind ‘ jocul, citeodată 
chiar agitînd „cartonașul galben" — 
semn de avertizare specială. Eram la 
peluză — unde, se zice, iau loc cei 
mai înflăcărați (și, uneori, subiec
tivi...) suporteri — și am constatat 
direct că marea majoritate a inter
vențiilor arbitrului primeau și „con
firmarea" publicului. Duritățile (ceva 
mai multe la rapidiști) erau prea 
evidente I

Atacanții Rapidului și Petrolului — 
echipe eliminate, într-adevăr, fără 
să fi fost învinse pe teren, dar ori
cum eliminate miercuri din „Cupa 
României" de formații inferioare — au 
arătat și ieri că nu-s prea familia
rizați cu înscrierea de goluri. Rapi- 
diștii au marcat o singură dată (ciș- 
tigînd în cele din urmă), însă ocaziile

ratate — uneori din situații optime— 
s-au ridicat la cel puțin 5—6.

Dridea, Dincuță și colegii lor de 
echipă nu au putut realiza nimic. 
Prin comparație, atacanții rapidiști, 
de fapt întreaga echipă, au avut 
mai mult inițiativa, s-au zbătut mai 
mult pentru minge. Cei de la Petrolul 
însă s-au limitat la a rățnîne undeva 
pe la mijlocul terenului, doar Dridea 
a stat singuratic, ca un „Robinson 

• Crusoe", în careul lui Răducanu. în
cercările lui Dincuță de a „căra". 
mingi Ia înaintare au rămas fără 
nici un rezultat.

Rapid, cum spuneam, a cîștigat 
ieri cu 1—0. O victorie valoroasă, care, 
cel puțin pînă astăzi, după meciul 
de la Iași dintre Politehnica și Di
namo, o situează în fruntea clasa
mentului... Autorul golului : Neagu 
(min. 36). El a reluat precis o minge 
centrată excelent de Codreanu. “ 
tervenția portarului ploieștean 
hai Ionescu a fost inutilă la

-
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POLO PE APA. — în prima zi a 
turneului internațional de polo pe 
apă de la Belgrad, selecționata Iugo
slaviei a întrecut cu 6—3 (1—0, 3—1, 
1—1, 1—1) echipa României. într-un 
alt joc, reprezentativa Ttaliei a dis
pus cu 11—7 (3—2, 0—1, 5—2, 3—2) 
de formația Bulgariei.

HOCHEI PE GHEAȚA. - Turul 
campionatului mondial de hochei pe 
gheață (grupa A), desfășurat la 
Berna, a fost dominat de selecționata 
U.R.S.S.. care și-a confirmat poten
țialul de joc și a luat o serioasă op
țiune pentru titlu, invingind în me
ciul derbi cu scorul de 8—0 (4—0,
1—0. 3—0) echipa Suediei, care, cu 7 
puncte, ocupă locul doi. Cel mai bun 
jucător, de pe teren în acest meci a 
fost Firsov, care a înscris 4 goluri. 
Campionatul se bucură de un mare 
succes de public : la meciurile dis
putate pînă acum, la Berna, au asis
tat 108 600 spectatori. întrecerile vor 
continua la Geneva.

s-aBASCHET. — La Cracovia 
disputat returul semifinalei „Cupei 
campionilor europeni" la baschet fe
minin între formația locală Wisla și 
formația franceză UC Clermont Fer
rand. Jucind excelent, baschetbalis
tele franceze au obținut victoria cu 
scorul de 77—45 (42—22) învingătoa
re și în primul meci, formația fran
ceză s-a calificat pentru finala com
petiției, urmînd să întîlnească pe 
deținătoarea trofeului, Daugava Riga 
(U.R.S.S.).

Evoluînd într-un 
în fața a peste 
cunoscutul
Alekseev
mondial la cate-

halte-
a sta-

HALTERE. — 
concurs la Viena, 
8 000 de spectatori, 
rofil sovietic Vasili 
bilit un nou record
goria grea (stilul „împins") cu per
formanța de 223 kg. Vechiul record, 
deținut tot de el, era de 222,500 kg.

hai Ionescu a fost
cest gol ; în rest, „veteranul" s-a 
dovedit extrem de inspirat și de util 
ebhipei sale.

Ion DUMITRIU
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Meciurile .! 
de astăzi i i ■... " iPolitehnica Iași-Dinamo, Uni

versitatea Craiova-Farul, C.F.R. 
Cluj-F.C. Argeș, 
Brașov-Progresul, 
C.F.R. Timișoara, 
Universitatea Cluj, Steaua 
rești-Jiul (pe Stadionul 
blicii, de la ora 16).

Meciul de la Bacău va 
levizat. în întregime (de la ora 
13,15). Radiodifuziunea va trans
mite. de la ora 15,50, pe progra
mul I, aspecte de la toate cele
lalte partide. ■

r urui, ,
Steagul roșu )
S.C. Bacău- 

Arad- 
Bucu- 
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viața internațională
PUTERNICE LOVITURI 

DATE INTERVENȚIONIȘTILOR
SAIGON 27 (Agerpres). — In ulti- ' 

mele 2,4 de ore, forțele patriotice 
din Vietnamul de sud au bombardat 
din nou baza americano-saigoneză de 
la Khe Sanh. Unitățile Frontului Na
țional de Eliberare au supus, tot
odată, unor puternice atacuri insta
lațiile militare americano-saigoneze 
amplasate la 16 kilometri de Khe 
Sanh și fortificațiile deținute de tru
pele regimului Thieu în apropierea 
orașului Dong Ha, din zona septen
trională â Vietnamului de sud.

O importantă bază americană si
tuată la 13 kilometri nord-vest de 
Da Nang a fost bombardată, de ase
menea, cu rachete și mortiere de că

tre forțele patriotice — relatează co
respondentul agenției France Presse.

PNOM PENH. — în urma luptelor 
violente angajate în ultimele două 
zile cu trupele regimului Lon Noi, 
forțele cambodgiene de rezistență 
populară au ocupat o serie de poziții 
importante pe șoseaua nr. 4, izolînd 
astfel Pnom Penhul de portul Kom- 
pong Som, unde se află principala 
rafinărie din țară. Potrivit agenției 
France Presse, ieri au avut loc lupte 
violente pe malul estic al fluviului 
Mekong, la numai 13 km de Pnom 
Penh. In cursul-luptelor, patrioții 
cambodgieni au capturat o mare 
cantitate de muniții de la convoaiele 
militare inamice.

PEKIN

în cinstea victoriilor obținute
de popoarele indochineze

PEKIN 27 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția China Nouă, Comite
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez și Consiliul de Stat al R. P. 
Chineze au oferit un banchet . în 
cinstea victoriilor strălucite ale po
poarelor din cele trei țări indochineze 
în războiul împotriva agresiunii a- 
mericane, pentru salvarea națională 
și cu prilejul prezenței la Pekin a 
lui Le Duan, prim-secretar al C.C. 
al Partidului celor ce muncesc din 
Vietnam, Kaysone Phomvihan, vice
președinte al C.C. al Frontului Pa
triotic din' Laos, și Nguyen Van 
Hieu, membru al Prezidiului C.C. al 
Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de Sud. A luat parte 
Norodom Sianuk, șeful statului cam
bodgian, președintele Frontului Na
țional Unit din Cambodgia.

Au fost prezenți Ciu En-lai. mem
bru al Comitetului Permanent, al 
Biroulbi Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, premierul Consiliului de Stat, 
Huan Iun-șen, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.C. Chinez, șeful 
Marelui Stat Major al Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare, și alți 
conducători de partid și de stat chi
nezi.

Luînd cuvîntul cu acest prilej, pre
mierul Ciu En-lai a adresat un cald

salut participanților la banchet și 
felicitări celor trei popoare din Indo
china pentru victoriile lor strălucite.

Poporul chinez, a spus vorbitorul, 
își ya îndeplini neabătut datoria sa 
proletară internaționalistă, va acor
da sprijin și asistență deplină celor 
trei popoare din Indochina in răz
boiul lor împotriva agresiunii S.U.A., 
pentru salvarea națională.

în cuvîntările lor, Le Duan, Kay
sone Phomvihan,. Nguyen Van Hieu 
și Norodom Sianuk au exprimat ho- 
tărirea fermă a popoarelor vietna
mez, laoțian. și khmer dea întări u- 
nitațea lor de luptă și de a infringe 
pe agresorii imperialiști în conformi
tate cu spiritul declarației comune a 
Conferinței la nivel înalt a popoare
lor din Indochina.

★
PEKIN 27 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția China Nouă; 
Ciu En-lai, membru al Comitetului 
Permanent, al Biroului Politie al C.C. 
al P.C. Chinez, și Ciu Hui-tzo, mem
bru al Biroului Politie al C.C. al 
P.C. Chinez, au avut o întrevedere 
cu delegația Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de Sud, 
condusă de Nguyen Van Hieu, 
membru al Prezidiului C.C. al 
F.N.E. care a sosit vineri la Pekin.

Lupte violente 
în Pakistanul de est
ȘTIRI CONTRADICTORII CU PRIVIRE LA EVOLUȚIA 

EVENIMENTELOR

CARACI ,27 (Agerpres). — Eveni
mentele se succed cu repeziciune în 
regiunea estică a Pakistanului. Sîm- 
bătă dimineața, puternice lupte de 
stradă continuau să se desfășoare la 
Dacca și in cea mai mare parte a lo
calităților din această regiune.

Postul de radio Caraci, citat de 
agențiile internaționale de presă, 
a difuzat sîmbătă un. comunicat in 
care anunță oficial arestarea lui Mu- 
jibur Rahman, liderul Ligii Awami, 
și a altor colaboratori, apropiați ai 
acestuia. Autoritățile centrale pa
kistaneze au făcut cunoscut că au 
fost impuse restricții de circulație în 
orașele Chittangong, Khulna, Co- 
milla, Silhuet, Barisal și Jesure, și 
precizează că au loc incidente între 
armată și populația care susține ac-

/ . .
tul proclamării independenței Pakis
tanului de est. într-o emisiune în 
limba engleză, postul de radio Ca
raci, citat de agenția U.P.I., arăta 
sîmbătă că întreaga regiune de est 
se află sub controlul armatei și că 
viața revine la normal.

Paralel, însă, comunicatele difuza
te de postul de radio al Ligii Awami, 
„Vocea Bangla Desh Liberă", ci
tat de agențiile U.P.I., A.P. și 
Reuter, afirmă că o mare parte din 
provincia estică s-ar afla sub con
trolul forțelor conduse de Mujibur 
Rahman. într-un mesaj difuzat sîm
bătă, liderul Ligii. Awami a dezmin
țit informațiile în legătură cu aresta
rea sa și afirmă că personal conduce 
luptele împotriva armatei.

SESIUNEA
COMISIEI DUNĂRII

BUDAPESTA 27. — Corespondentul 
Agerpres, Al. Pintea, transmite : în
tre 16 și 27 martie,, la Budapesta s-au 
desfășurat lucrările celei de-a 29-a 
'sesiuni a Comisiei Dunării. La lu
crări au luat parte delegațiile țărilor 
membre ale Comisiei Dunării : Aus
tria, Bulgaria. Cehoslovacia. Iugo
slavia, România. Ungaria, U.R.S.S. 
Au fost prezenți. de asemenea, ca ob
servatori, reprezentanți ai adminis
trației fluviale a Porților de Fier, 
experți ai Ministerului Transportu
rilor din R. f. a Germaniei.

Sesiunea a examinat și adoptat în 
unanimitate recomandări în proble
mele de navigație, hidrotehnice, 
hidrometeorologice, statistice și fi
nanciare și a examinat o serie de in
formări .;n probleme privind naviga
ția dunăreană. De asemenea, sesi
unea a adoptat documentele de orga
nizare a Secretariatului Comisiei Du
nării — problemă ce a figurat pe a- 
genda Comisiei Dunării din iniția
tiva României — documente me
nite să contribuie la perfecționa
rea activității comisiei. Recomandă
rile și documentele adoptate de se
siune vor contribui la dezvoltarea și 
îmbunătățirea în continuare a navi
gației pe Dunăre.

Lucrările celei de-a 29-a sesiuni a 
Comisiei Dunării s-au desfășurat în 
spiritul înțelegerii, reciproce, al co
laborării și relațiilor de bună veci
nătate între țările dunărene.

Delegația guvernamentală română 
condusă de tovarășul Gheorghe Răduiescu 

si-a încheiat vizita în R. P. Chineză
5

PEKIN 27. — Corespondentul Ager
pres, Ion Gălățeanu, transmite : De
legația guvernamentală română și-a 
încheiat vizita de prietenie în R. P. 
Chineză, făcută la invitația guvernu
lui acestei țări. Sîmbătă, delegația a 
părăsit teritoriul chinez, plecînd spre 
patrie.

în decursul celor nouă zile, cît a 
durat vizita, tovarășul Gheorghe 
Răduiescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, conducătorul de
legației, și persoanele care îl înso
țesc, au avut convorbiri cu conducă
torii chinezi, finalizate prin semna
rea unor acorduri privind livrarea de 
instalații în cadrul creditului fără 
dobîndă acordat României de către 
China, la sfîrșitul anului trecut, și au 
vizitat orașele Pekin, Nankin, Șan- 
hai, Hancijou și Canton. Pretutin
deni, delegația română s-a bucurat 
de o caldă ospitalitate din partea 
poporului chinez, ca o manifestare a

sentimentelor de prietenie care lea
gă cele două țări și popoare.

La plecare, în gara din Canton, 
tovarășul Gheorghe Răduiescu și 
ceilalți membri ai delegației române 
au fost salutați cu căldură de Kun 
Shi-ciuan, membru al C.C. al P.C. 
Chinez, secretar al Comitetului de 
partid al provinciei Guandun, prim- 
vicepreședinte al Comitetului revolu
ționar provincial, Cen Iu, membru 
al C.C. al P.C. Chinez, secretar al ’ 
Comitetului de partid provincial, și 
de alte persoane oficiale locale, pre
cum și de numeroși locuitori ai ora
șului, care au sdandat pentru priete
nia dintre cele două popoare, urînd 
drum bun delegației române.

în timpul vizitei în provincie, de
legația a fost însoțită de Li Cian, mi
nistru adjunct al comerțului exterior, 
și de ambasadorul Aurel Duma.

Pînă Ia punctul de frontieră, oas
peții români au fost conduși de Li 
Cian și de Li Lien-cin, director ad- 

, junct în M.A.E.

COMUNICAT
ITALO-IUGOSLAV

Proiect de rezoluție 
PRIVIND EXCLUDEREA ASO
CIAȚIILOR CONTROLATE DE 
SAIGON SI PNOM PENH DE 
LA CONGRESUL FEDERAȚIEI 
INTERNATIONALE DE TENIS 

\ DE MASĂ
NAGOYA — JAPONIA 27 (Ager

pres). — Reprezentanții asociațiilor 
de tenis de masă ale Republicii So
cialiste România, R.P. Chineze, R.P.D. 
Coreene și Republicii Arabe Unite 
au înaintat un proiect comun de re
zoluție secretarului general al Fede
rației internaționale de tenis de 
masă, prin care cer excluderea de la 
Congresul acestei federații a repre
zentanților așa-ziselor asociații con
trolate de regimurile de la Saigon și 
Pnom Penh. Proiectul de rezo
luție declară că așa-zișii repre
zentanți ai acestor regimuri nu 
au nici un fel de drept de a parti
cipa la Congres și la cel de-al 31-lea 
Campionat mondial de tenis de masă. 
Proiectul cere, totodată. Congresului 
să invite imediat Federația Națională 
de tenis de masă a Cambodgiei, de 
sub conducerea Guvernului Regal de 
Uniune Națională al Cambodgiei, să 
trimită sportivii pentru a participa 
la Congres și la Campionatul mon
dial de tenis de masă, •

Cu acest prilej a avut Ioc o convor
bire cordială, prietenească, relevă 
agenția citată. La Dacca, în aceste zile Telefoto A.P. — Agerpres

ROMA 27 (Agerpres). — La Roma 
a fost dat publicității comunicatul cu 
privire la vizita oficială a președin
telui R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, în Italia. Părțile, relevă comu
nicatul, au căzut de acord că este ne
cesar să se depună in continuare 
eforturi pentru consolidarea atmos
ferei de încredere și destindere in
ternațională, in scopul găsirii unor 
soluții corespunzătoare crizelor care 
amenință încă pacea in lume. Este 
necesar să se facă totul, se arată în 
comunicat, pentru ca litigiile interna
ționale să fie rezolvate exclusiv prin 
mijloace pașnice și pentru a se re
nunța la folosirea forței și amenin
țării cu forța. Cele două părți și-au 
reafirmat încrederea în Națiunile 
Unite și au subliniat necesitatea în
tăririi rolului și eficacității Organi
zației Mondiale și a realizării depli
nei sale universalități.

ORIENTUL APROPIAT
PREȘEDINTELE SADAT LA KHARTUM • NOI INCIDENTE 

ÎN ORAȘUL IORDANIAN IRBID
KHARTUM 27 (Agerpres). — Pre

ședintele Republicii Arabe Unite. 
Anwar Sadat; a sosit sîmbătă ia 
Khartum, într-o vizită de 24 de ore. 
Potrivit agenției M.E.N., el- va avea 
importante convorbiri cu președin
tele Consiliului Comandamentului 
Revoluției Sudaneze, generalul Gaa- 
far El Numeiry, în legătură cu evolu
ția situației din Orientul Apropiat. 
Cei doi șefi de stat vor avea două sau 
trei runde de convorbiri la Palatul 
Prezidențial din Khartum. Nu este 
exclus ca ei să abordeze și unele 
probleme referitoare la proiectata 
uniune cvadripartită a statelor sem
natare ale Cartei de la Tripoli..

AMMAN. — Agențiile de presă re
latează că în orașul Irbid, situat la 
80 de kilometri nord de capitala Ior
daniei, au avut loc în ultimele două 
zile noi incidente între trupele ior- 
daniene și grupurile de rezistență 
palestinene. Un purtător de cuvînt

al Ministerului iordanian de Interne 
a declarat că grupuri de palestineni 
au deschis focul asupra forțelor ior- 
daniene, după ce acestea confiscaseră 
o mare cantitate de arme și muniții 
depozitate de fedaini. Purtătorul de 
cuvint iordanian a menționat că li
niștea și ordinea au fost restabilite 
în oraș.

In același timp, un purtător de cu
vînt al rezistenței palestinene b. de
clarat că s-a cerut Comitetului su
perior arab, însărcinat cu suprave
gherea punerii în aplicare a acordu
rilor iordaniano-palestinene, deschi
derea unei. anchete în legătură cu 
aceste incidente.

CAIRO. — Salah Abu Zeid, repre
zentant personal al regelui Iordaniei, 
Hussein, a sosit la Cairo pentru o 
scurtă vizită. El a declarat că este 
purtătorul unui mesaj al suveranului 
hașemit, adresat președintelui 
R.A.U., Anwar Sadat.

LECȚIA LAOSULUI
»,Coloane de tancuri (ale Pathet 

Lao) venind din mai multe direcții 
ale Laosului au atins frontiera sud- 
vietnameză, în timp ce forțele F.N.E., 
în plină contraofensivă pe întreaga., 
întindere a frontului din regiunea 
septentrională a Vietnamului de sud, 
atacă pozițiile americane și saigoneze 
de la Khe Sanh la Quang Tri“. Acest 
comunicat succint transmis joi di
mineață de corespondentul la Saigon 
al. agenției FRANCE PRESSE, citind 
surse militare americane, semnifică 
în fapt încheierea dezastruoasă a ope
rațiunii „Lam Son-719". Este știut că 
sensul codificat al acestei operațiuni 
însemna invadarea la 8 februarie a 
teritoriului Laosului de către peste 
20 000 de militari saigonezi, cu „spri
jinul logistic" al aviației și artileriei 
americane. în limbaj necifrat. — o 
nouă intervenție armată într-un stat 
independent și neutru din Peninsula 
indochineză, agravarea considerabilă 
a situației în -Asia de sud-est.

Cind în urmă cu șase săptămîni 
șeful administrației saigoneze anunța \ 
cu aroganță că „a ordonat" pătrunde
rea trupelor sud-vietnameze în Laos 
(evident, bizuindu-se pe asigurările 
S.U.A. că forțele americane vor fi „în 
permanentă stare de alarmă" și le 
vor acorda „întregul sprijin nece
sar"), această nouă aventură agresi
vă era apreciată, deopotrivă la Wa
shington și la Saigon, ca o expresie 
a ideii că regimul marionetă saigo- 
nez ar fi în stare să-și părăseas
că „insulele fortificate" din Vietna
mul de sud și să ducă singur răz
boiul, chiar dincolo de frontie
rele sud-vietnameze. Operațiunea- 
fulger, ai cărei inițiatori îi preves
teau un final victorios, s-a dovedit 
insă „un dezastru militar și politic" 
— după aprecierea cvasiunanimă a 
trimișilor speciali ai presei interna
ționale și a experților militari.

Apărîndu-și cu îndîrjire pămîntul 
natal, forțele patriotice laoțiene au

provocat inamicului o grea infringe- 
re politică, o dată cu grele pier
deri.. în oameni și materiale. In
tr-un comunicat dat publicității de 
înaltul comandament al forțelor ar
mate populare Lao se arată că au fost 
scoși din luptă peste 15 000 soldați 
inamici — adică peste trei pătrimi 
din întreg efectivul agresorilor, ceea 
ce echivalează cu o veritabilă ca
tastrofă pentru aceștia. Au fost dis
truse sau capturate 496 de avioane 
și elicoptere, 318 tancuri și blindate, 
peste 5 000 de arme de diverse ti
puri.

Observatorii diplomatici apreciază 
că deruta saigoneză constituie cea 
mai elocventă dovadă a caducității 
politicii de „vietnamizare" a războ
iului, promovată de oficialitățile a- 
mericane. S-a dovedit încă o dată șu
brezenia pozițiilor clicii Thieu-Ky, de- 
monstrîndu-se că, în ciuda sprijinu
lui masiv din partea S.U.A., merce
narii saigonezi nu pot ține piept 
forțelor patriotice, însuflețite de vo
ința fermă a luptei pentru liberta
tea și neatîrnarea lor, pentru drep
tul poporului de a-și decide singur 
soarta.

Comentariile presei internaționale 
nu-i menajează deloc pe inspirato
rii acestei operații terminate în mod 
atît de lamentabil. Oficialitățile 
S.U.A., scrie cunoscutul cotidian lon
donez „DAILY MIRROR", „trebuie 
să înceteze cu încercările de a prosti 
America șl lumea prin acreditarea 
ideii că invazia sprijinită de ameri
cani s-a terminat prin altceva decît 
printr-o derută militară". „Președin
tele S.U.A., subliniază în continuare 
ziarul, nu trebuie să permită gene
ralilor să-l convingă că încă o a- 
ventură militară ar aduce un succes 
sau că trupele americane ar trebui 
să rămină în Vietnam. într-o bună 
zi, americanii vor trebui să plece. 
Lecția pe care o oferă Laosul este : 
cu cit mai curînd, cu atît mai bine".

în America, știrile despre eșecul 
invaziei din Laos au intensificat cri- 
ticile la adresa politicii Administra
ției în Indochina. Ironizînd versiunea 
Administrației că intervenția din Laos 
a avut ca scop „salvarea vieții mili
tarilor americani din Vietnamul de 
sud", ziarul „WASHINGTON POST" 
se întreabă : „cît de mare trebuie să 
fie prețul ce va trebui plătit, în spe
cial de popoarele Indochinei, pentru 
a-i scăpa pe americani din mocirla 
gafelor făcute în ultimul deceniu

Așa cum am văzut, caracterizînd 
evenimentele care au dus la eșecul 
total al operației „Lam Son-719", pre
sa internațională folosește termenul 
„lecția Laosului". Adăugîndu-se lec
țiilor similare din Vietnam și Cam- 
bodgia, implicațiile acesteia apar 
limpezi pentru toată lumea. Ele con
stau in evidențierea puternică a a- 
devărului că popoarele Indochinei, 
care-și apără ființa națională, inte
gritatea teritorială, cuceririle lor, 
dreptul la o viață și dezvoltare in
dependentă, suverană și sînt hotărite 
să facă pentru aceasta toate sacrifi
ciile, nu pot fi ingcnuncheate prin 
forța armelor. Se dovedește o dată 
mai mult că nu poate exista o soluție 
militară a conflictului, că reglementa
rea situației din această parte a lumii 
poate fi realizată doar pe cale po
litică, cadrul pentru aceasta consti- 
tuindu-1 conferința cvadripartită de 
la Paris. Singura ieșire constă în în
cetarea războiului de agresiune, re
tragerea fără întîrziere a tuturor tru
pelor S.U.A. din Peninsula Indochi
na, asigurarea dreptului popoarelor 
vietnamez, laoțian și cambodgian de 
a-și hotărî singure destinul, în con
formitate cu aspirațiile și interesele 
lor fundamentalei Nu ar fi decît in 
interesul general al păcii, al po
poarelor, inclusiv, al poporului ame
rican, dacă aceste concluzii ar fi, în 
sfîrșit, trase de cei în drept.

Dumitru ȚINU

agențiile de presă transmit:
0 delegație a P.C. din 

S.O., condlrsă de Gus Hali, se
cretar general al partidului, a făcut 
o vizită în Cehoslovacia, între 23 și 
27 martie. Delegația a avut convor
biri cu Gustav Husak, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, și 
cu alți conducători de partid ceho
slovaci în. legătură cu probleme de 
interes reciproc, anunță C.T.K.

Noul guvern finlandez. 
Vineri seara, Ahti Karjalainen a 
format noul guvern finlandez, punîn- 
du-se astfel capăt crizei declanșate 
la. 17 martie. Din noul cabinet fac 
parte reprezentanți a patru partide : 
social-democrat, de centru, suedez și 
liberal. Aceste formațiuni politice 
dispun de 108 din cele 200 de man
date ale Parlamentului.

In cadrul unei reuniuni 
a studenților islandezi de > 
Universitatea din Reykjavik a fost 
adoptată o rezoluție în care guver
nul este chemat să sprijine ideea 
convocării conferinței general-euro- 
pene în problemele securității și co
operării. Participanții au adresat gu
vernului și parlamentului petiții în 
care solicită revizuirea acordului în
cheiat la 5 mai 1951 între Islanda și 
S.U.A., în virtutea căruia Pentagonul 
folosește teritoriul insulei pentru baze 
militare.

0 delegație română con- 
dusă de Mihai Părăluță, adjunct al 
ministrului turismului, a participat la 
prima sesiune a comisiei mixte
Acordului de colaborare turistică ro- 
mâno-italiană care a avut loc la 
Roma. Comisia a examinat inițiati
vele ulterioare pentru promovarea și 
dezvoltarea colaborării în domeniul 
turismului dintre cele două țări.

a

La Geneva s_au tncheiat vl* 
neri lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru folosirea în scopuri pașnice 
a fundului mărilor și oceanelor, pre
cum și a subsolurilor acestora afla
te în afara jurisdicției naționale.

Participanții la reuniune au hotă- 
rît crearea a trei subcomitete de lu
cru însărcinate cu elaborarea unui 
proiect de . * tratat privind regimul 
juridic al acestor zone, examinarea 
problemelor relative la dreptul ma
rin, conservai ea mediului marin și 
cercetarea științifică. De asemenea, 
la Geneva s-au încheiat lucrările 
celei de-a 27-a sesiuni a Comisiei 
O.N.U. pentru drepturile omului.

0 nouă întîlnire intre dele- 
gația guvernului R. D. Germane, 
condusă de Giinter Kohrt, secretar 
de stat, și delegația Senatului Berli-

UN NOU
HOUSTON. - Rocile 

aduse din craterul Fra 
Mauro de către astro- 
nauții de pe Apollo-14 
reprezintă „un tip nou 
de roci", a declarat vi
neri la centrul Spațial 
de la Houston Robin 
Brett, șeful secției geo-

nului occidental, condusă de Ulrich 
Miiller, director senatorial, a avut loc 
sîmbătă. Părțile au convenit să aibă 
o nouă întîlnire. Nu au fost comuni
cate amănunte despre conținutul con- 
vorbirii.

Instalarea noului pre
ședinte al Argentinei. Gene- 
ralul Alejandro Lanusse, șeful jun
tei militare care a preluat puterea 
după destituirea, la 23 martie, a ge
neralului Levingston, a fost instalat 
vineri în funcția de președinte al 
Argentinei.

Bursa din New York a 
marcat în această săptămînă una din 
cele mai slabe ’ perioade din ultimele 
luni, -volumul acțiunilor negociate în- 
registrînd un declin neașteptat. Ex- 
perții bursei pun aceste scăderi pe 
seama încetinirii activității econo
mice.

Apropierea centenarului Nico- 
lae Iorga a prilejuit la Nancy, 
sub auspiciile Asociației Fran- 
ța-România, o amplă evocare a 
personalității marelui gînditor, 
istoric, scriitor și om de stat, 
a cărui operă este bine cunos
cută in Franța. Cu acest prilej 
la Casa de cultură din Nancy a 
avut loc vernisajul expoziției 
„București — capitala României 
socialiste".

Krste Țrvenkovski, mem- 
bru al Biroului Executiv al Prezi
diului U.C.I., membru al Consiliului 
Federației al Iugoslaviei, care a so
sit in capitala Kenyei în calitate de 
trimis special al președintelui Tito, 
a fost primit sîmbătă de ministrul 
kenyot al afacerilor externe, Njoroge 
Mungai. Cu acest prilej, informează 
agenția' Taniug, a avut loc un schimb 
de păreri privind- viitoarele acțiuni 
ale țârilor neangajate, pe baza ho- 
tărîrilor conferinței de la ■ Lusaka. 
Totodată, Krste Țrvenkovski a în- 
mînat ministrului de externe mesa
jul adresat de Iosip Broz Tito pre
ședintelui Kenyei, Jomo Kenyatta.

Impasul negocierilor de 
lit Tripoli. Semnarea unui acord 
între companiile petroliere occiden
tale și guvernul libian a fost din nou 
amînată — anunță din Tripoli surse 
ale negociatorilor. între cele două 
părți șe mențin serioase divergențe 
în ce privește volumul investițiilor 
pe care companiile respective ar 
urma să le facă în Libia, precum și 
prețul pe care ele trebuie să-1 plă
tească pentru petrolul extras.

TIP DE ROCI
chimice a laboratorului 
de științe planetare și 
terestre. Brett a indicat 
că astronauții Alan She
pard și Edgar Mitchell 
au strins 23 tipuri de 
minerale diferite, din 
care 10 n-au fost încă 
identificate. Este vorba,

LUNARE
spus Brett, de sub-o

stanțe deosebite de ba
zaltul care predomină 
in compoziția eșantioa- 
nelor
11 și 
niștii 
nilor.

aduse de Apollo- 
12 din Marea Li- 
și Oceanul Furtu-

„Cosmos-401" - un n?u, 
satelit artificial al Pămîntului a fost 
lansat în Uniunea Sovietică, infor
mează agenția Ț.A.S.S. Aparatajul 
științific instalat la bord funcțio
nează normal.

La Clubul oamenilor de artă 
„Mowe" din Berlin a avut loc 
vineri vernisajul expoziției 
„Dramaturgia română in anii 
socialismului". Expoziția, dedi
cată aniversării semicentenaru
lui Partidului Comunist Român 
și deschisă in preajma Zilei 
mondiale a teatrului, a trezit un 
viu interes. Președintele Uniunii 
oamenilor de artă din instituțiile 
teatrale din R.D.G., prof. Wolf
gang Heinz, și Rainer John, se
cretarul uniunii, au elogiat arta 
dramatică română, evidențiind 
succesele repurtate de colecti
vele teatrale din țara noastră, 
care au prezentat spectacole in 
R.D.G. Ei s-au pronunțat pentru 
strîngereâ relațiilor de colabo
rare dintre teatrele din cele 
două țări.

Apreciind că tratatele încheiate în
tre R.F.G. și U.R.S.S. și intre R.F.G. 
și Polonia constituie o etapă impor
tantă pe calea destinderii și promo
vării coexistenței pe continentul eu
ropean, părțile își exprimă dorința 
ca tratativele în problema Berlinului 
occidental, precum și celelalte con
vorbiri în curs sau care trebuie să 
înceapă în Europa, să fie încheiate 
cu succes, în scopul eliminării încor
dării, consolidării procesului de des
tindere și punerii bazei pentru rela
ții egale în drepturi între toate po
poarele europene, pentru dezvoltarea 
colaborării lor rodnice pe plan eco
nomic, tehnic și cultural, precum și 
pentru contacte tot mai largi între 
oameni. Italia și Iugoslavia, relevă 
comunicatul, sînt hotărite să contri
buie activ la pregătirea conferinței 
pentru problemele securității și co
laborării in Europa, la care ar urma 
să participe toate statele europene, 
precum și S.U.A. și Canada.

Referitor la. situația din Orientul 
Apropiat, părțile au constatat utili
tatea misiunii lui Gunnar Jarring 
și și-au exprimat dorința ca ea să 
faciliteze apropierea pozițiilor facto
rilor implicați în conflict pentru ca, 
pe baza aplicării rezoluției Consiliu
lui de Securitate din noiembrie 1967, 
să se obțină o rezolvare trainică și 
justă, care să țină seama de proble
mele vitale ale tuturor statelor din 
această regiune. în legătură cu si
tuația din Indochina s-a relevat ne
cesitatea urgentă ca, pe calea trata
tivelor constructive, să fie găsită o 
soluție politică, pe baza respectării 
dreptului fiecărui popor din regiune 
de a-și hotărî liber viitorul său. 
Italia și Iugoslavia, se arată în con
tinuare în comunicat, sînt de acord 
că este necesar să se intensifice e- 
forturile pentru atingerea scopului 
ți nai al dezarmării generale, depline 
și controlate. Exprimîndu-și satis
facția pentru dezvoltarea favorabilă 
a relațiilor bilaterale, părțile au re
levat necesitatea continuării colabo
rării lor în toate domeniile, pe baza 
respectării reciproce a independen
ței, suveranității, integrității teri
toriale și neamestecului în treburile 
interne. Contactele dintre popoarele 
celor două țări și colaborarea lor re
ciprocă au contribuit ca „între Italia 
și Iugoslavia — țări cu sisteme so
ciale și politice diferite și cu po
ziții internaționale deosebite — să 
fie stabilite relații prietenești", sub
liniază comunicatul.

HONDURAS

DUELUL SUCCESIUNII
Aproape un milion de alegători ai 

Hondurasului urmează să desemneze 
azi pe succesorul civil al generalului 
Oswaldo Lopez Arellano, aflat de 
șase ani la putere. Protagoniștii due
lului electoral sînt Ramon Ernesto 
Cruz, candidat al Partidului național, 
guvernamental, și Jorge Bueso Arias, 
reprezentînd Partidul liberal, de opo
ziție. Deși deocamdată nu se știe pre
cis ce rol își va rezerva Arellano, 
dat fiind că cel ce va întruni majo
ritatea sufragiilor ar urma să fie 
instalat la președinție abia la 6 iu
nie, se crede că actualul președinte 
nu vă abandona scena politică, fie 
că își va menține calitatea de lider 
al Partidului național, fie că va o- 
cupa un loc important în ierarhia 
militară.

Oricare ar fi învingătorul apropia
telor alegeri, nu se prevăd schimbări 
esențiale în politica acestui mic stat 
din America'Centrală. Campania e- 
lectorală a arătat înainte de orice 
că programele celor doi candidați se 
aseamănă pînă la identificare. Așa, 
de exemplu, pentru Ernesto Cruz este 
urgent să se delimiteze definitiv 
frontiera între Honduras și Salvador, 
pentru a soluționa astfel o dispută 
ce datează din secolul al XIX-lea și 
care a menținut între cele două țări 
un climat de ostilitate, culminînd în 
iulie 1969 cu un conflict armat de 
proporții. Pe de altă parte, el sus
ține necesitatea realizării în Hondu
ras a unei reforme agrare „științifi
ce și integrale", incluzînd distribui
rea de pămînturi și dotarea țărani
lor cu utilaj agricol. Aceasta este 
însă o simplă promisiune demagogi
că, un etern refren, destinat să re
colteze sufragii în rîndurile maselor
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țărănești. In practică însă, Partidul 
național' a ignorat sistematic refor
ma agrară, din pricina binecuvîntată 
a legăturilor directe ale liderilor săi 
cu trustul „United Fruit", faimosul 
„imperiu al bananelor". La rîndul său, 
Bueso Arias se referă la necesitatea 
unor înnoiri sociale „inevitabile", fără 
a preciza în ce ar consta. între cele 
două partide tradiționale există mai 
ales un punct fundamental de coinci
dență : este vorba de „pactul unită
ții naționale", prin intermediul că
ruia se pretinde diluarea tuturor an
tagonismelor politicii interne și rea
lizarea unui front comun cu forțele 
armate, pentru a face față „oricărei 
agresiuni externe", prin aceasta înțe- 
legîndu-se, evident, disputa cu Sal
vadorul. De unde rezultă că oligar
hia și interpușii ei vor să tragă fo
loase din conflictul cu țara vecină 
care constituie un pretext bine venit 
pentru stăvilirea oricăror nemulțu
miri interne. De altfel, un fenomen 
similar se poate observa și în Sal
vador.

în cursul viitorului mandat prezi
dențial este prevăzută distribuirea 
unui număr egal de locuri în Adu
narea Națională pentru partidele na
țional și liberal (32 d<i locuri pentru 
fiecare), excluzîndu-se astfel auto
mat prezența altor forțe politice. 
Iată de ce scrutinul de azi apare 
ca o ceremonie regizată care ar putea 
dobîndi semnificație doar în măsura 
în care mecanismul instituțional ar’ 
da greș în aplicarea schemei, ;ceea 
ce nu pare probabil deocamdată.

V. OROS

Rio de Janeiro.
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