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Vizita delegației 
Partidului Comunist Român 
la uzina „Frezer" din Moscova

PARTIDUL A DAT LA PORȚILE DE FIER

NAȚIUNII NOASTRE 
TĂRIA DE GRANIT

Hidroagregatele 
funcționează cu un 

potențial sporit

A UNITĂȚII
9

Născut din fluxul revoluționar 
mișcării muncitorești, continuator 
celor mai înaintate tradiții de luptă 
democratică și patriotică ale poporu
lui nostru, Partidul Comunist Ro
mân reprezintă, de o jumătate de 
secol, polul celei mai intense și 
propulsive conjugări dialectice dintre 
gindire și acțiune, dintre ideal și fap
tă în desfășurarea istorică a forțelor 
progresiste ale societății românești.

Prin natura sa de clasă, prin ideo
logia și organizarea sa revoluționară, 
marxist-leninistă. partidul 
a înmănuncheat, de la în
ceputul existenței sale, vir
tuțile 
gardă

Așa 
resele 
înalte 
re — i 
menilor muncii de orice ex
ploatare și asuprire, progre
sul economic și cultural, 
independența națională a 
țării — răspund năzuințelor 
și intereselor fundamentale 
ale întregului popor munci
tor ; acesta este un factor
țial In determinarea rolului
muncitoare, ca forța cea mai 
tată a societății, în crearea pre
miselor obiective ale ralierii in ju
rul clasei muncitoare a tuturor pă
turilor oamenilor muncii, in crea
rea unul teren fertil pentru coaliza
rea lor. Tocmai consecvența cu care 
P.C.R. a acționat neabătut ca partid 
de clasă al proletariatului din Româ
nia a creat condiții propice pentru 
a uni intr-un larg șuvoi, intr-o pu
ternică comuniune politică și morală, 
toate forțele vil ale națiunii.

Dezvoltarea acestui proces șl-a 
slt reflectare în însăși structura 
ternă a partidului. Cuprinzînd 
unind în rîndurile sale pe cei mai 
înaintați reprezentanți ai clasei mun
citoare, țărănimii, intelectualității, ai 
maselor de tineret, femei, ai tutu
ror categoriilor de oameni ai muncii, 
partidul constituie, el însuși, o ex
presie concentrată a posibilității și 
necesității obiective de unire în lupta 
pentru socialism a celor mai largi 
categorii sociale — întreaga sa acti
vitate practică urmărind, în esență, 
transpunerea acestui proces de unire 
Ia scara întregii societăți.

Vocația revoluționară a 
comunist nu este însă un 
atare nu se putea împlini 
Afirmarea și realizarea ei 
pus un efort permanent din 
partidului de a-și legitima manda
tul istoric printr-o politică creatoare 
implantată intim în realitățile națio
nale, angajată profund și multilate
ral In coordonatele proceselor fun
damentale ale contemporaneității.

P.C.R. a intrat în frontul luptelor 
■claie și politice într-un moment 

de cotitură In viața poporului, el în
suși fiind expresia noilor condiții și 
tendințe ce se manifestau in struc-

unei forțe de aVan- 
a celor ce muncesc, 
cum este știut, inte- 

: și telurile cele mai 
ale clasei muncito.'».- 

eliberares tuturor oa-

al 
al

tura și dinamica României moderne 
ca urmare a înfăptuirii unității sta
tale, a evoluției orînduirii capita
liste, a delimitării și articulării tot 
mai tranșante a relațiilor și antago
nismelor de clasă fundamentale.

In acei ani. România parcurgea, 
într-o precipitată desfășurare, muta
ții complexe și contradictorii. întă
rirea dominației economice și politi
ce a marii burghezii industrial-fi- 
nanciare 
rea

s-a conjugat cu accentua- 
caracterului reacționar al regi-
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esen- 
clasei 
înain-

gă- 
in- 

și

partidului 
har și ca 

spontan, 
au presu- 

partea

mului burghezo-moșieresc, cu inten
sificarea exploatării maselor munci
toare. cu atacuri tot mai intense și 
violente împotriva cuceririlor lor 
democratice, cu încurajarea și îm
pingerea spre putere a celor mai 
reacționare și obscurantiste gru
pări politice. Reacționarismul ex- 
ponenților politici ai claselor do
minante, politicianismul, lipsa de 
răspundere și de principii a parti
delor burghezo-moșierești, care aveau 
să favorizeze ascensiunea fascis
mului, au împins țara în momente 
de grea cumpănă, de dureroase și a- 
marnice încercări, ajungîndu-se pînă 
la sacrificarea independenței și a in
tegrității teritoriale.

în aceste împrejurări, deși aruncat 
în neagră ilegalitate și avînd de în
fruntat cele mai aspre represiuni. 
Partidul Comunist Român a stat 
neclintit la postul său de luptă, in 
avangarda proletariatului, a tuturor 
celor obijduiți și exploatați. El a 
desfășurat o intensă și neobosită ac
tivitate pentru a suda, verigă cu ve
rigă, într-un unic front, forțele so
ciale și politice apte să se angreneze 
în luptele pentru apărarea interese
lor majore ale poporului român.

Avînd ca principiu statornic al ac
tivității sale legătura permanentă cu 
masele, P.C.R. a 
îndelungată și
riență, învățînd din succese, dar șl 
din greșeli și 
priceperea de a cunoaște și a înțe
lege nevoile celor mai diferite pături 
și categorii sociale. Aceste forțe au 
găsit în politica P.C.R. expresia 
revendicărilor și intereselor lor, în
mănuncheate sub semnul unei cauze 
majore, care le proiecta și încadra 
în frontul luptei general-democra- 
tice.

Mecanismul de acțiune al gartidu-

lui pentru a realiza astfel de coaliții 
a însumat — în funcție, firește, de 
condițiile fiecărei etape — multiple 
mijloace : munca politică in rinduri- 
le diferitelor clase și categorii so
ciale ; îmbinarea acestei activități de 
masă cu dezvoltarea contactelor și tra
tativelor cu alte partide, grupări și 
organizații politice ; elaborarea de 
platforme-program, ca bază a coaliții
lor.

Desigur, acest proces nu s-a des
fășurat rectiliniu, au existat pe par

cursul lui erori de concep
ție sau de metodă. Se știe. 
că preluarea mecanică din. 
documente ale Internațio
nalei a IlI-a a unor apre
cieri care-i etichetau pe so- 
cial-democrați drept „so- 
cial-fasciști“ a îngreunat 
într-o anumită perioadă ac
tivitatea pentru făurirea,' 
unității de acțiune a clasei 
muncitoare. O influență ne-r 
gativă asupra capacității 
partidului de a mobiliza și 
uni sub steagul lui masele 
largi ale poporului român au 

avut preluarea și transpunerea meca
nică a unor lozinci privind problema 
agrară (lozinca „naționalizării pămin- 
tului" sau tripla lozincă privind ati
tudinea față de diferitele pături ale 
țărănimii — sprijin pe țărănimea 
săracă, alianță cu mijlocașii, luptă 
împotriva chiaburimii — deși țara 
noastră se afla atunci în fața sarci
nilor desăvîrșirii revoluției burghezo-

Mihai M. PETRESCU
(Continuare în pag. a Il-a)

deprins, printr-o 
multilaterală expe-

vremelnice eșecuri,

*
*

Lunl la amiază, nivelul lacu
lui de acumulare de la Porții» 
de Fier a atins 59,40 m — cotă 
maximă prevăzută de către pro- 
iectanți pentru actuala etapă. 
S-au creat astfel condițiile pen
tru creșterea puterii funcționale 
a agregatelor hidrocentralei cu 
încă 40 MW.

Potrivit precizărilor făcute de 
Stelian Dedu, inginer șef, actua
lul nivel al apelor permite func
ționarea hidroa “regatelor cu un 
potențial de 110 MW.

(Agerpres)

Se construiește 
o fabrică

de matrițe
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Seînteii" Cezar Ioana). La Ti
mișoara au început lucrările de 
construcție la un nou și impor
tant obiectiv economic : fabrica 
dc matrițe, scule și utilaje teh
nologice pentru industria e- 
lectrotehnică. Prevăzută să in
tre parțial în funcțiune în 1972, 
iar cu întreaga capacitate în 
prima jumătate a anului urmă
tor, noua fabrică va produce o 
gamă largă de utilaje și scule 
de înaltă tehnicitate. între care 
matrițe pentru ambutisat. de 
injecție, de presat bacbelită, 
mașini de bobinat rotoare, insta
lații de turnat rășini, agregate 
pentru găurit și filetat, strun
guri speciale, mașini de echili
brat dinamuri, de debitat, de 
sudat statoare etc. destinate e- 
chipării unităților industriei e- 
lectrotehnice din țara noastră.

In ziarul de azi

B „Recomandările imperative" 
nou tip de tutelă măruntă B Calen
darul parametrilor proiectați are 
multe foi albe fl Lucrările agricole 
de primăvară B Cronica dramatică
nu-ți faci prăvălie cu scară" B Note 
de lectură: O valoroasă

—un

: „Să

lucrare de
pedagogie comparată ■ Sport
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DOUĂ RAMURI INDUSTRIALE ÎN FAȚA UNEI PROBLEME COMUNE:

CALITATEA FIBRELOR ARTIFICIALE
în urmă cu cîțiva ani, specialiști

lor din industria ușoară li se repro
șa, nu fără temei, un anumit con
servatorism, în sensul că nu dove
deau destul curaj și perseverență în 
utilizarea materiilor prime fabricate 
de industria noastră chimică, prefe- 
rîndu-le pe cele „clasice" — bumba
cul, lina, mătasea — la realizarea 
diverselor țesături și tricotaje. Intre 
timp, lucrurile au evoluat in bine, 
melana, celofibra, poliesterii cîștigîn- 
du-și un loc din ce în ce mai impor
tant în producția de articole texti
le. Dar deși fibrele sintetice 
și artificiale tind să înlocuias
că tot mai mult pe cele natu
rale — proces ce se face de mai 
mult timp simtit pe plan mondial — 
unitățile industriei ușoare întîmpină 
mari greutăți în ce privește calitatea 
melanei. a celofibrei, a celorlalte fi
bre chimice.

Mult timp — ani de zile — 
progresul a fost minim în acest 
domeniu. După intrarea în funcțiu
ne a primelor capacități producă
toare de melană și celofibră, acestui 
sector al industriei chimice i se ce
rea, cu deosebire, să realizeze pro
ducție, cantitate De calitate — atît 
a materiilor prime chimice, cît și a 
produselor industriei ușoare fabri
cate din acestea — nu se făcea prea 
mare caz și lucrurile mergeau de la 
sine. Creșterea exigențelor cumpără
torilor de produse ala industriei u- 
șoare și, inerent, ale celor care rea
lizează asemenea produse se pare 
că i-a surprins oarecum nepregătiți 
pe cei care fabrică materii prime 
chimice. La Filatura de lină piep
tănată din București s-a organizat, 
de curind, o adevărată „expoziție" 
cu mostre din melana primită anul 
trecut și în acest an de la Uzina de 
fibre sintetice din Săvinești, selec

anchetă economică

ționate din loturi întregi, care nu au 
putut fi utilizate.

— In anul 1970 am refuzat aproa
pe 300 tone de melană. iar anul a- 
cesta încă 53 de tone — ne spunea 
ing. Gheorghe Mierlușcă, directorul 
întreprinderii. Dacă am fi respins 
întreaga cantitate de melană de ca
litate necorespunzătoare, livrată de 
uzina din Săvinești în 1970, ar fi în
semnat să închidem fabrica un tri
mestru întreg.

In ce constau defectele care fac 
ca unele cantități de melană să nu 
corespundă condițiilor de calitate ce
rute de prelucrarea ei în industria 
textilă ? Fibre rigide, aglomerări, 
grad de alb scăzut și oscilant de la 
lot la lot, comportări diferite la vop
sire. variație mare a procentului de 
contracție, loturi amestecate și ne
marcate etc. Fiecare dintre aceste 
defecte de calitate provoacă dificul
tăți producției in filaturi și țesătorii. 
De pildă, comportarea diferită la 
vopsire a melanei determină crește
rea consumului de coloranți uneori 
chiar și cu 50 la sută.

Dificultăți extrem de mari există 
adeseori și la prelucrarea celofibrei 
livrate de Combinatul de fibre arti
ficiale de la Brăila. Aici, ..nodul" 
problemei constă în nerealizarea 
unui raport cît mai mare între pro
ducția de celofibră de calitate supe
rioară și cea sub normă, cu dero
gare. Specialiștii din industria ușoa
ră, cei care prelucrează celofibra, 
transformind-o în fire și țesături, 
solicită ca 88 la sută din această ma
terie primă să fie la nivelul normei

de calitate. Altfel, folosindu-se o 
celofibră cu... derogare, pierderile 
tehnologice cresc de aproape trei ori, 
durata de exploatare a mașinilor 
in filaturi se micșorează cu circa 25 
la sută, iar productivitatea muncii e 
mai scăzută cu circa '.0 la sută. Ca 
să nu mai vorbim că firele și țesă
turile obținute din această celofibră 
nu pot fi folosite pentru fabricarea 
unor produse finite de calitate.

Ce spun chimiștii ? Atit factorii 
de răspundere cu care am discutat 
la Săvinești, cil și cei de la C.F.A. 
Brăila au recunoscut deschis că așa 
este, unele cantități de melană și, 
respectiv, de celofibră nu sînt de ca
litatea cerută de beneficiarii din in
dustria ușoară. De ce! Aici, expli
cațiile sînt diferite. La Combinatul 
de fibre artificiale din Brăila, e 
vorba de neasigurarea unui nivel 
constant al aprovizionării cu utilități 
— furnizor : Combinatul de ce
luloză și hîrtie din Brăila —. de

ț

I

dificultățile ce au apărut la opera
țiunile de finisaj și de tăiere a fi
brelor, de lipsa sau de calitatea scă
zută a unor piese de schimb. 
Urmarea acestor neajunsuri ? Com
binatul nu poate oferi decît 70 la 
sută din producția de celofibră de 
calitate superioară — procent care, 
deși e în creștere față de perioadele 
anterioare, nu corespunde, totuși, 
așa cum am arătat, cerințelor bene
ficiarilor din industria ușoară.

La Uzina de fibre sintetice de la 
Săvinești, lucrurile sînt ceva mai 
complicate. Se pare că anumite faze 
ale deosebit de complicatului pro
ces tehnologic de fabricare a melanei 
nu sint suficient de bine ștăpînite 
nu numai de operatori, ci și de spe
cialiștii uzinei. „Pur și simplu, încă 
nu ne putem da seama de unde pro
vine variația de comportare la vop
sire și ce factori determină apariția 
defectelor in pala de melană" — ne 
spune ing. Eugenia Mănescu, șef de 
serviciu în Centrala industrială de 
fibre sintetice de la Săvinești. A-

Dan MATEESCU

(Continuare în pag. a III-a)

Telegramă
Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România, a adresat o telegramă tovarășului Piotr 
Jaroszewicz, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, prin care exprimă, in numele Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România și al său personal, profunda compasiune în 
legătură cu urmările tragice ale accidentului din mina „Rokitnica" și 
transmite, de asemenea, condoleanțe familiilor îndoliate,

(Agerpres)

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, împreună cu tova
rășii Paul Niculescu-Mizil, membra 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., și Teodor Marinescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Moscova, care participă la lucră
rile Congresului al XXIV-lea al

P.C.U.S., au vizitat luni dimineața 
Uzina „Frezer“-„M. I. Kalinin", cea 
mai mare întreprindere de scule 
din Uniunea Sovietică.

Delegația Partidului Comunist 
Român a fost însoțită de M. A. 
Leseciko, membru al C.C. al 
P.C.U.S., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., V. M. 
Bușuev, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., N. I. Sergheev, adjunct 
al ministrului Industriei construc
toare de mașini-unelte și scule, și 
de V. I. Drozdenko, ambasadorul 
U.R.S.S. în România.

La Intrarea în uzină delegația 
a fost întîmpinată de Vladislav Vo
ronkin, directorul întreprinderii, 
Vladimir Budorin, secretarul comi
tetului de partid al uzinei, repre
zentanți ai comitetului sindical, al 
organizației de comsomol, munci
tori fruntași. Un grup de tinere 
fete oferă oaspeților români bu
chete de flori. Pe fațada de la in
trare era scrisă în limbile română 
și rusă urarea : „Bine ați venit 
dragi tovarăși români".

(Continuare în pag. a V-a)

CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI

NICOLAE CEAUȘESCU
Dragi tovarăși și prieteni,
Dați-mi voie să încep prin a vă 

adresa dumneavoastră, tuturor oa
menilor muncii din uzina „Frezer". 
un salut frățesc din partea dele
gației partidului nostru, a construc
torilor de ‘mașini din România. (A- 
plauze puternice).

Ne bucură faptul că, participînd 
Ia cel de-al XXTV-lea Congres al 
P.C.U.S., ni s-a oferit prilejul de a 
vizita uzina dumneavoastră — 
printre cele dintîi întreprinderi 
construite în primul cincinal al 
Uniunii Sovietice — de a ne în- 
tîlni cu reprezentanții acestui mi
nunat colectiv, de a cunoaște mun
ca și preocupările lui. (Vii aplauze).

în vizita pe care am făcut-o în 
întreprindere am putut vedea cîte- 
va secții, precum și centrul auto
mat de conducere al uzinei, am pu
tut lua cunoștință de rezultatele 
însemnate obținute de colectivul 
dumneavoastră în realizarea pla
nului, în întîmpinarea celui de-al 
XXIV-lea Congres al P. C. U. S. 
Doresc să vă exprim. în numele 
delegației noastre, cele mai calde 
felicitări pentru bunele rezultate 
pe care le aveți în activitatea dum
neavoastră. (Aplauze puternice).

în discuțiile pe care le-am avut 
cu conducerea uzinei și cu repre
zentanții ministerului, am consta
tat că există largi posibilități pen
tru realizarea unei strînse colabo
rări între uzina „Frezer" și uzinele 
similare din România. (Viî aplau
ze). Uzina dumneavoastră are un 
program destul de important și un 
mare rol în economia sovietică ; 
fără produsele ei, multe din cele
lalte uzine nu-și pot desfășura ac
tivitatea. Și noi ne preocupăm de 
dezvoltarea industriei construcții
lor de mașini ; avem o serie de uzi
ne care produc diferite scule și uti
laje. De aceea am dori ca între 
uzinele noastre și cea a dumnea
voastră, precum și alte uzine din 
Uniunea Sovietică — să se realize
ze o strînsă conlucrare în spiritul 
largii colaborări care există în toa
te domeniile de activitate între 
Uniunea Sovietică și România. 
(Aplauze puternice).

Am ascultat Raportul prezentat 
de tovarășul Brejnev la Congresul 
al XXIV-lea al P.C.U.S. și am luat 
cunoștință de programul vast pri
vind dezvoltarea economiei, știin
ței, culturii, ridicarea bunăstării 
poporului, prevăzut pentru urmă
torii cinci ani. Sînt intr-adevăr 
prevederi deosebit de importante. 
Știm că în cadrul acestor preve

deri și colectivului dumneavoastră 
îi revin sarcini mari. Ca vechi și 
apropiați tovarăși, dorim să urăm 
din toată inima popoarelor Uni
unii Sovietice, Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, colectivului 
dumneavoastră realizarea în cele 
mai bune condiții a programului 
pe care îl va elabora Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. (Aplauze 
prelungite).

Poporul român a încheiat cu suc
ces planul cincinal 1966—1970 și a 
trecut acum la realizarea noului 
plan de cinci ani. Doresc să vă spun 
că întreaga noastră Clasă munci
toare, țărănimea, intelectualitatea 
românească înfăptuiesc neabătut 
programul Partidului Comunist 
Român de dezvoltare a industriei, 
științei, culturii, convinse că numai 
pe calea socialismului, a dezvoltă
rii economiei și a tuturor sectoare
lor de activitate se poate asigura 
ridicarea bunăstării materiale și 
spirituale. (Vii aplauze).

Nu doresc să. vă rețin atenția 
prezentînd cifre, dar voi arăta că 
numai în cincinalul trecut produc
ția construcției de mașini-unelte a 
crescut de 2,5 ori, iar în actualul 
plan cincinal prevedem o creștere 
a producției în această ramură de 
peste 3 ori. (Viî aplauze).

Acordăm o atenție deosebită dez
voltării industriei ; în același timp, 
ne ocupăm serios de ridicarea pro
ducției bunurilor de consum, de 
dezvoltarea agriculturii. Dăm o 
atenție deosebită intensificării ac
tivității științifice, deoarece în con
dițiile de astăzi — așa cum cu
noașteți și dumneavoastră și cum 
am văzut chiar în uzina „Frezer" 
— obținerea unui grad înalt de 
dezvoltare a industriei nu este po
sibilă fără a așeza la baza ei cele 
mai înalte cuceriri ale științei con
temporane, fără automatizare, fără 
introducerea tehnicii noi în toate 
domeniile de activitate. (Aplauze 
prelungite).

Preocupîndu-ne de dezvoltarea și 
perfecționarea producției, ne preo
cupăm în același timp de om, pen
tru că, pînă la urmă, tot ceea ce 
se realizează în societatea noastră 
este rezultatul muncii omului, tot 
ceea ce facem este destinat omului. 
Pornind de la învățătura marxist- 
leninistă — potrivit căreia reali
zările în desfășurarea operei de 
făurire a socialismului și comu
nismului trebuie să se reflecte per
manent în viața omului — noi fa
cem totul pentru ca rezultatele 
construcției socialismului să fie 
simțite zi de zi de fiecare om al

muncii din patria noastră, convinși 
că numai în felul acesta socialismul 
își dovedește cu adevărat superio
ritatea asupra orînduirii vechi, ca
pitaliste. (Aplauze puternice).

Firește, să nu credeți cumva că 
în activitatea noastră nu avem șl 
lipsuri. Nu este posibil să realizezi 
construcția unei orînduiri noi, fără 
a avea de înfruntat multe greutăți; 
este greu să eviți în această vastă 
operă o serie de neajunsuri și lip
suri. Dar, ceea ce doresc să arăt 
aici este că clasa muncitoare, ță
rănimea, intelectualitatea, toți oa
menii muncii din România, sub 
conducerea partidului, înving a- 
ceste lipsuri și greutăți, se strădu
iesc să construiască cît mai bina 
societatea socialistă. Și vă pot 
spune că, pe ansamblu, rezultatele 
sînt bune. întregul popor român 
sprijină politica Partidului Comu
nist Român ca pe propria sa poli
tică. (Aplauze prelungite).

Preocupîndu-ne construcția so
cialismului în România, noi dezvol
tăm totodată colaborarea cu Uniu
nea Sovietică, cu toate celelalte 
țări socialiste, deoarece știm că nu
mai acționînd în strînsă colaborare, 
în toate domeniile de activitate, se 
poate asigura făurirea cu succes a 
socialismului și comunismului în 
fiecare din țările care au pornit pe 
această cale. (Aplauze prelungite).

Relațiile dintre România și U- 
niunea Sovietică au o tradiție foar
te îndelungată. între partidele 
noastre există, de asemenea, legă
turi de foarte mult timp ; încă în 
primii ani ai acestui secol, între 
mișcarea revoluționară româneas
că și mișcarea revoluționară rusă 
existau raporturi strînse. Comuniș
tii români și comuniștii ruși s-au 
întrajutorat, au conlucrat întot
deauna împreună, iar după victoria 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie, între partidele noastre 
s-au statornicit relații de strînsă 
colaborare, care au căpătat un nou 
conținut o dată cu trecerea la con
strucția noii orînduiri socialiste șl 
în patria noastră, o dată cu victo
ria socialismului în România. (Vil 
aplauze). Practic, astăzi nu există 
domeniu de activitate — economic, 
tehnico-științific, al învățămîntului 
— în care țările și popoarele noas
tre să nu colaboreze strîns, atît în 
cadrul C.A.E.R. și al Tratatului de 
la Varșovia, cît și bilateral, în care 
să nu dezvolte legături largi care 
corespund atît intereselor ambelor 
popoare, cît și cauzei păcii și socia-

(Continuare in pag. a V-a)
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PARTIDUL A DAT
NAȚIUNII NOASTRE TĂRIA 
DE GRANIT A UNITĂȚII

Plenara Consiliului județean 

Arad al oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară

(Urmare din pag. I)

democratice; s-au resimțit totodată 
oonsecințele negative decurgînd din 
aprecierea eronată a României ca 
stat imperialist, cînd, de fapt, la în
ceputul secolului al XX-lea ea 
abia făcea primii pași pe ca
lea concentrării și centralizării 
producției și forma ea însăși 
obiect de împărțire a Influen
ței între marile puteri imperialiste, 
sau din aprecierea ei ca „stat 
tipic cu multe națiuni", creat 
pe baza „ocupării unor teritorii străi- 
ne", apreciere care nu ținea seama 
de caracterul real al statului român 
— stat național unitar.

Asemenea erori, care îngustau po
sibilitățile și terenul de acțiune pen
tru unirea maselor largi ale poporu
lui, au fost depășite în procesul 
maturizării partidului, al implan
tării lui tot mai adinei în reali
tățile țării, al dezvoltării capa
cității sale de a-și elabora indepen
dent politica, pe baza analizei știin
țifice a acestor realități.

Formîndu-și o perspectivă tot mai 
clară- asupra problemelor de bază ale 
țării și asupra căilor lor de rezolvare, 
P.C.R. a deprins măiestria și tactul 
politic al colaborării cu diverse gru
pări și forțe politice, deosebite prin 
poziția lor de clasă, prin orientarea 
politică și Ideologică, dar apte să se 
apropie și să se unească prin atitu
dinea comună sau similară față de 
probleme de interes major, național. 
Partidul comunist a obținut în a- 
ceastă privință reale și răsunătoare 
succese, ori de cîte ori a acționat cu 
elasticitate, deschis, fără rigiditate, 
nu pe baza unor aprecieri apriori, 
date o dată pentru totdeauna, ci di
ferențiat și nuanțat, ținînd seama de 
poziția reală și evoluția fiecăreia din 
aceste forțe în ansamblul angrenaju
lui social.

în perspectiva istorică, avem as
tăzi proba energiei și clarviziunii cu 
care P.C.R. și-a desfășurat activitatea 
spre a răspunde rolului său de clasă 
și național. Este revelatoare, de pildă, 
experiența Blocului Muncitoresc Ță
rănesc, organizație de masă legală 
creată de partid, care a activat în 
perioada 1925—1933 ; prin popu
laritatea de care s-a bucurat, prin 
rezultatele obținute în alegerile co
munale din 1927 si apoi în alegerile 
parlamentare din 1931, B.M.Ț. a ates
tat capacitatea partidului comunist de 
a organiza mase largi, de o mare di
versitate, chiar și in condițiile de ile
galitate.

Prestigiul partidului, ca adevărat 
tribun al poporului, a crescut con
siderabil prin faptul că în pe
rioada premergătoare celui de-al 
doilea război mondial, o dată 
cu susținerea intereselor specifice 
.ale clasei muncitoare, el s-a împotri
vit cu vigoare politicii de adîncire a 
dependenței economice și politice a 
României față de marile puteri im
perialiste, s-a ridicat în apărarea 
independenței și a integrității teri
toriale a țării, tot mai grav amenin
țate de fascism. O expresie remar
cabilă a acestei politici a fost făuri
rea în jurul partidului a Frontu
lui Democratic care înmănunchea, 
alături de P.C.R., Partidul Socia
list, Partidul Socialist Unitar. Fron
tul Plugarilor. Uniunea oame
nilor muncii maghiari, unele or
ganizații locale ale Partidului So
cial-Democrat, precum și fracțiuni 
ale diferitelor partide burgheze. Cu 
prilejul alegerilor parlamentare par
țiale din 1936, precum și al alegeri
lor comunale și județene din 1937, 
această coaliție a obținut succese 
semnificative, înfrîngînd pe legionari 
și alte grupări fasciste. După cum 
ee știe, atitudinea obstrucționistă și 
diversionistă a liderilor P.N.Ț. și 
P.N.L. față de coalizarea forțelor 
democratice, încurajările și sprijinul 
pe care aceștia l-au dat mișcării le
gionare au creat piedici în calea lăr
girii succesive a frontului popular 
antifascist, zădărnicindu-se astfel 
lupta pentru zdrobirea fascismului 
atunci cînd s-ar mai fi putut evita as
censiunea sa.

Cel mai greu examen al istoriei, 
dar și acela care a verificat și consa
crat autoritatea, tăria și capacitatea 
de luptă a Partidului Comunist Ro
mân. a fost trecut în anii negri ai 
dominației fasciste. Poziția profund 
patriotică a partidului, care s-a ma
nifestat ca forța cea mai hotărîtă a 
luptei pentru răsturnarea dictaturii 
fasciste, pentru eliberarea țării de 
sub jugul hitlerist, pentru trecerea 
României de partea coaliției anti
hitleriste a atras în jurul său mase 
tot mal largi ale poporului, a 
stimulat apropierea de partid a 
unor categorii sociale din cele mai 
diverse. Exprimînd cu curaj și eroism 
conștiința națională, P.C.R. n-a con
siderat că eliberarea țării ar putea fi 
concepută printr-o „lovitură de pa
lat", ca rezultat al vreunei ac
țiuni politice de culise, ori așteptată 
pasiv, ca un dar din afară, — 
concepții care ar fi avut urmări nefe
ricite pentru țară, ar fi dăunat in
fluenței partidului In mase, ar fi le
zat capacitatea lui de a con
duce masele în desfășurarea ul
terioară a revoluței. Dimpotrivă, 
partidul a considerat că eliberarea 
trebuie să fie opera proprie a po
porului. în scopul atragerii în lupta 
antifascistă a tuturor forțelor națiu
nii, a fost lansată, în septembrie 1941, 
platforma-program a P.C.R., care 
chema la acțiune comună toate par
tidele, grupările și personalită
țile politice. pe toți patrioții 
hotărîți să contribuie la elibe
rarea patriei, Iar crearea în 1943 
a Frontului patriotic antihitlerist, în 
mai 1914 a Frontului Unic Munci
toresc și în iunie 1944 a Blocului 
național democrat au marcat tot 
atitea etape in procesul de coalizare, 
în virtutea acțiunii sale perseveren
te și cutezătoare, partidul, al cărui 
nume timp de douăzeci de ani nu 
a putut fi rostit fără riscul temni
ței, a devenit forța polarizatoare a 
întregii națiuni — coalizind clasa 
muncitoare, stegarul luptei antifas
ciste ; țărănimea dornică să se opună 
hitleriștilor, care o transformaseră 
in obiect de jaf și carne de tun ; in
telectualitatea cuprinsă de indignare 
și revoltă împotriva ocupantului ; 
ostașii și cadrele de comandă ale 
armatei, ajunse Ia înțelegerea ca
racterului antinațional al războiului ; 
pături ale micii burghezii și chiar 
cercuri ale burgheziei lezate în inte
resele lor prin mutilarea dezvoltării 
economice a țării potrivit intereselor 
Germaniei hitleriste ; monarhia care 

lși dădea seama că numai ru- 
pindu-se de dictatura fascistă, se 
mai putea salva din iminentul ca
taclism. Realizind coalizarea acestor 
forțe, partidul a Îndrumat ac
țiunea lor către realizarea actului 
decisiv de salvare a patriei, întru
chipat de insurecția armată antifas
cistă din august 1944.

Moment de cotitură în istoria po
porului român, 23 August 1944 a dat 
un puternic avînt mișcării revoluțio
nare, democratice și antiimperialiste. 
Este meritul Partidului Comunist 
Român că în noile condiții a dat curs 
acelor tendințe menite să ducă po
porul român spre înfăptuirea unor 
radicale transformări revoluționare.

Revoluția populară in țara noastră 
a prezentat trăsături specifice, re
zolvări originale, adecvate condițiilor 
sociale, economice și politice, tradi
țiilor de luptă democratică ale po
porului român. în mod deosebit a- 
ceste particularități s-au reflectat 
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în strategia și tactica aplicată de 
P.C.R., pentru a valorifica și stimula 
potențialul tuturor forțelor capabile 
să contribuie la mersul inainte al 
societății, a izola și infringe forțele 
reacțiunii, a articula o structură 
a puterii politice cît mai cores
punzătoare, în conținutul ei de cla
să și formele ei de manifestare, des
fășurării neîntrerupte și ascendente 
a procesului revoluționar.

Un comandament de interes națio
nal major al acelei perioade l-a con
stituit refacerea economică și de a- 
ceea apelurile partidului pentru 
refacere s-au adresat întregii na
țiuni, tuturor claselor și categoriilor 
sociale fără excepție. Și, efectiv, co- 
vîrșitoarea majoritate a poporului l-a 
urmat, în timp ce numai cercurile 
cele mai reacționare ale burgheziei 
și moșierimii s-au situat de cealaltă 
parte a baricadei. încercînd și prin 
sabotajul economic să frîneze dezvol
tarea luptei revoluționare.

Politica partidului a fost acel fac
tor care — prin promovarea și dez
voltarea colaborării între P.C.R. și 
P.S.D., prin continua întărire a Fron
tului Unic Muncitoresc — i-a dat 
clasei muncitoare posibilitatea să se 
afirme tot mai viguros pe scena po
litică a țării, ca clasa conducătoare 
fermă in lupta pentru democrație, 
libertate și progres social.

Politicii partidului i se datorește 
închegarea alianței muncitorești-ță- 
răneșli, ca forță socială de bază a 
mișcării populare. Prin modul clar, 
lipsit de orice echivoc, în care par
tidul a dat expresie revendicărilor 
vitale ale țărănimii, prin fermitatea 
și curajul cu care a călăuzit-o Ia 
împărțirea cu de Ia sine putere a 
pămînturilor moșierești, partidul co
munist a spulberat încercările forțe
lor reacționare de a îndepărta țără
nimea de cursul revoluției populare. 
O mare importanță a avut în această 
privință colaborarea sa, bazată pe 
vechi tradiții, cu Frontul Pluga
rilor. Imensul potențial revolu
ționar al țărănimii s-a pus în miș
care și s-a alăturat clasei muncitoare, 
ceea ce, în condițiile unei țări în care 
țărănimea reprezenta covîrșitoarea 
majoritate a populației, a influențat 
decisiv raportul intern de forțe și 
soarta revoluției.

Prin politica sa, partidul a cucerit 
adeziunea largă pentru cauza revo
luției a intelectualilor, dînd expre
sie aspirațiilor lor patriotice, năzuin
țelor lor de democrație și < progres, 
deschizîndu-le perspectiva împlinirii 
demnității lor sociale, prețuirii și 
fructificării capacităților lor de crea
ție. Este o notă specifică revoluției 
noastre faptul că cele mai de vază 
personalități științifice și culturale 
s-au înrolat activ în lupta condusă 
de partid, adueîndu-și contribuția 
lor luminată la împlinirea idealurilor 
de viață nouă ale poporului.

Deschizînd perspectiva deplinei e- 
galități în drepturi a tuturor celor ce 
muncesc, fără deosebire de naționa
litate, partidul a antrenat activ în 
lupta revoluționară masele largi ale 
oamenilor muncii aparținind naționa
lităților conlocuitoare, proces care 
s-a reflectat și în dezvoltarea cola
borării cu Uniunea Populară Ma
ghiară.

Polarizarea tuturor acestor forțe so
ciale s-a exprimat în făurirea Frontu
lui Național Democratic care, reunind 
Partidul Comunist Român, Partidul 
Social-Democrat, Sindicatele Unite, 
Frontul Plugarilor, Uniunea Patrio
tică (transformată ulterior în Par
tidul Național Popular), Uniunea 
Populară Maghiară, organizații de 
tineret, de femei și alte organizații 
și grupări politice, a reprezentat cea 
mai largă și mai puternică coaliție 
democratică cunoscută pină atunci în 
istoria politică a României, forța po
litică decisivă în instaurarea guver
nului democratic de ia 6 martie 1945. 
Ceea ce apare astăzi în paginile de 
istorie a patriei sub titlul lapidar: de- 
săvîrșirea revoluției burghezo-demo- 
cratice și trecerea la revoluția și 
construcția socialistă, a fost, in fap
tul vieții, desfășurarea unui uriaș 
val de energie socială, organizată și 
ridicată la conștiința revoluționară 
de partidul comunist.

In funcție de conținutul etapelor 
procesului revoluționar, de obiecti
vele lor specifice, spre a am
plifica la maximum șuvoiul for
țelor democratice și a izola cît 
mai strîns vîrfurile reacțiunii, parti
dul comunist și-a îndreptat tot
odată atenția către dezvoltarea unui 
larg sistem de coaliții politice cu 
acele partide sau grupări politice 
burgheze născute din fricțiunile și 
contradicțiile interne ce dislocau 
frontul social-politic al burgheziei, și 
care țineau să se delimiteze de grave
le răspunderi ce acuzau „partidele is
torice", să se detașeze de poziția lor 
antidemocrată și contrarevoluționa

ră. Tactica P.C.R. — elastică și suplă 
— a stimulat acest proces, a dus la 
captarea in angrenajul forțelor demo
cratice a unor astfel de grupări, creind 
respectivelor grupări largi posibilități 
de colaborare și participare la opera 
democratică a puterii populare. 
Astfel, gruparea desprinsă din parti
dul liberal, sub conducerea lui Gh. 
Tătărăscu, în funcție de interesele 
și orientarea păturilor și categoriilor 
burgheze de care era legată a par
ticipat o anumită perioadă la activi
tatea guvernului democratic. O 
serie de fracțiuni, precum și ex- 
ponenți politici de vază ai par
tidelor burgheze, interesați în dez
voltarea democratică, progresistă a 
țării, au aderat și s-au încadrat în 
activitatea partidelor și organizațiilor 
de masă coalizate în F.N.D.

Pentru că a știut să manifeste elas
ticitatea necesară încheierii alianțelor 
fără a accepta compromisurile ne
principiale, pentru că a acționat cu 

răbdare respingind insă pasivitatea șl 
dezvoltarea spontană, pentru că a 
știut să înfrîngă sectarismul și a re
pudiat manipulările politicianiste, 
partidul comunist a dobindit aliați 
politici care au ajuns, prin propria lor 
experiență, la conștiința rolului isto
ric al clasei muncitoare, la recunoaș
terea mandatului ei de cea mai îna
intată și puternică forță națională.

în cursul edificării orînduirii so
cialiste, ca urmare a transformărilor 
revoluționare survenite în toate do
meniile vieții sociale — economic, po
litic, ideologic, cultural, s-au cimen
tat tot mai puternic alianța cla
sei muncitoare cu țărănimea, cu in
telectualitatea, frăția poporului ro
mân cu naționalitățile conlocuitoare, 
au fost lichidate clasele exploatatoa
re. Este de remarcat că în procesul 
maturizării noii orînduiri sociale, al 
consolidării trainice, definitive a pu
terii populare, al dezvoltării largi a 
construcției socialiste au fost create 
posibilități și elementelor care au a- 
parținut fostelor clase exploatatoare 
de a se integra în opera constructivă 
— semnificativ în acest sens fiind mo
dul în care a fost rezolvată în țara 
noastră situația chiaburimii. Practic, 
partidul a deschis tuturor cetățenilor 
țării, tuturor celor dornici să aducă 
o contribuție sinceră, să se încadreze 
într-o activitate utilă, poarta deplinei 
participări la opera de construire a 
unei patrii înfloritoare. Iar procesul 
de înțelegere de către toți a țelurilor

La recenta plenară a C.C. al P.C.R. s-a arătat că, în scopul perfecțio
nării continue a activității aparatului de stat, se impune o mai bună re
glementare a răspunderii și drepturilor de a emite acte normative și in
strucțiuni, a relațiilor dintre organele centrale ale administrației de stat 
și consiliile populare ; s-a subliniat, încă o dată, necesitatea îmbinării 
armonioase a conducerii centralizate cu autonomia largă a organelor 
locale ale puterii de stat și s-au criticat tendințele de centralism exce
siv. In ancheta de față prezentăm cîteva opinii și sugestii, stimulata 
de prețioasele îndrumări ale plenarei.

mise de direcțiile unor ministere cu 
privire la aplicarea noului sistem de 
salarizare. „Abundă, și totuși nu sînt 
pe deplin lămuritoare — ne spune 
tov. C. Bălănescu, directorul direc
ției planificare și salarizare. In con
secință, întrebăm la minister... Și iar 
mai vine o hîrtie oficială I". Prin
tre altele, am parcurs și o precizare 
a Centralei Auto din Ministerul 
Transporturilor, semnată de directo
rul V. Mateevici, cu privire la pla
ta sporului de salarii cuvenit mun
citorilor care lucrează la balastiere. 
Direcția respectivă stabilește pînă și 
localitățile unde trebuie să se plă-

„RECOMANDĂRILE- 
IMPERATIVE"

un nou tip de tutelă măruntă

— Cred că problema care se pune 
este de fapt problema autonomiei lo
cale, al cărei sens și mecanism nu 
sînt întotdeauna înțelese cu exacti
tate — ne spune tov. M. Lepădătescu, 
decanul Facultății de drept din 
București, membru al comisiei con- 
stituționaie a Marii Adunări Na
ționale. După cum se știe pe 
plan local sînt trei categorii de 
organe locale : consiliile populare, 
comitetele lor executive șl organele 
locale de specialitate. Consiliile popu
lare exercită pe plan local puterea 
de stat și, ca atare, sint conduse și 
controlate în activitatea lor numai 
de către Marea Adunare Națională, 
iar între sesiunile ei de către Con
siliul de Stat. Comitetele executive 
sînt organele executive ale consilii
lor populare și sint conduse și con
trolate de către comitetele executive 
ierarhic superioare, pină Ia Consi
liul de Miniștri. Organele de specia
litate nu au statutul de „corespon
dente" ale ministerelor, cum greșit 
se înțelege uneori, ci sînt — așa cum 
arată legea 57/1968 — organe ale co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, fiind organizate de con
siliile populare. S-ar putea spune că 
organele locale de specialitate au oa
recum o poziție diferită, deoarece de 
activitatea de ramură sau de dome
niu pe care o exercită răspund mi
niștri și ceilalți conducători ai or
ganelor centrale ale administrației 
de stat. Atribuțiile ministerelor și 
ale altor organe centrale ale admi
nistrației de stat sînt insă strict 
stabilite In lege — în sensul că 
ele pot enunța norme pentru a- 
plicarea legilor, acordă asistență 
tehnică sau semnalează comitetelor 
executive acte ilegale ale organe
lor locale de specialitate, putîndu-le 
numai suspenda, nu și anula.

înarmați cu aceste considerațlunî 
teoretice, am poposit la sediul Con
siliului popular județean Ilfov. O 
primă opinie, unanim împărtășită de 
cadre de conducere și lucrători ai 
direcțiilor județene, este aceea că în 
ultimii ani a sporit aportul ministe
relor șl altor organe centrale Ia pla
nificarea și conducerea economiei, 
la valorificarea potențialului uman 
și material din județ. Totuși, în me
canismul acestor relații apar rudi
mente ale unor practici din trecut. 
Este vorba, in primul rînd. de unele 
imixtiuni în activitatea consiliului 
popular și a comitetului său exe
cutiv.

După opiniile interlocutorilor noș
tri. asemenea neajunsuri apar adese
ori ca efect al unui număr exagerat 
de Instrucțiuni, precizări, metodolo
gii etc. elaborate de unele ministere. 
Un exemplu din multe altele. 
Am citit la direcțiile județene nu
meroase instrucțiuni și precizări tri- 

înalte ale partidului, stimulat de pu
terea de convingere a faptelor, de 
argumentul viu al realizărilor, a de
terminat răspunsul pozitiv, încadrarea 
tuturor forțelor în opera de construc
ție și dezvoltare a noii societăți.

Treptat, de la coalizarea in jurul 
partidului a tuturor forțelor vii ale 
națiunii s-a trecut la stadiul su
perior, al unității social-politice 
a intregului popor, pe baza re
lațiilor sociale noi de întrajutorare 
tovărășească, a comunității interese
lor și năzuințelor fundamentale ale 
tuturor categoriilor componente ale 
societății noastre socialiste. Dacă în 
această unitate își găsesc expresie 
schimbările intervenite în societatea 
noastră în anii socialismului, nu este 
mai puțin adevărat că ea s-a 
clădit pe temelia îndelungatelor tra
diții de luptă comună a forțelor de
mocratice, progresiste, a fost favori
zată, stimulată, influențată pozitiv de 
atitudinea principială, suplă și com
prehensivă manifestată de partid.

Stadiul calitativ nou al acestui pro
ces, noile raporturi politice s-au 
materializat și instituționalizat 
în cadrul orînduirii noastre so
cialiste, prin închegarea Frontu
lui Unității Socialiste — expresia or
ganizatorică a unității poporului. După 
cum sublinia tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „constituirea Frontului U- 
nității Socialiste reprezintă un act po
litic de importanță majoră, care re
flectă întărirea coeziunii societății 
noastre socialiste. Organism politic 
larg reprezentativ, care înmănunchea
ză, sub conducerea partidului, toate 
clasele și păturile sociale, indiferent 
de naționalitate, Frontul Unității So
cialiste se manifestă ca un adevărat 
forum național, în care masele popu
lare își spun liber și deschis părerea 
asupra mersului construcției socialis
te, participă la perfecționarea orga
nizării activității sociale, la condu
cerea societății".

Unitatea întregului popor nu nu
mai că nu contravine intereselor so
cialismului, dar este o cerință și o 
premisă a înfăptuirii unei opere de 
o asemenea complexitate care cere 
adeziunea și aportul activ al mase
lor celor mai largi, evitarea oricăror 
pulverizări a forțelor și a oricărei 
risipe de energie socială, îndrumarea 
convergentă către obiective precise a 
întregului potențial al poporului.

în procesul făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate, Par
tidul Comunist Român se ocupă per
manent de perfecționarea tuturor 
formelor de manifestare a democra
ției socialiste, de întărirea organiza
țiilor de masă șl obștești ale oame
nilor muncii care, sub conducerea 
sa, într-o strînsă unitate, concură la 
punerea în valoare a tuturor capaci
tăților creatoare ale întregului popor, 
în direcția progresului și prosperi
tății, a înfloririi și întăririi continue 
a patriei noastre socialiste. Unitatea 
întregului popor, făurită sub steagul 
gloriosului nostru partid, reprezintă 
un inepuizabil izvor de forță, che
zășia invincibilității orînduirii noas
tre, un puternic factor de accelerare 
a înaintării pe calea socialismului și 
comunismului.

tească sporul. De ce oare sporul de 
salariu ar trebui plătit numai la ba
lastierele din Dridu, Frunzănești, Ol
tenița și Giurgiu — și în altele nu 7

Dar iată și circulara trimisă de Di
recția teritorială de revizie și con
trol nr. 5 a Ministerului de Finanțe, 
pe care am găsit-o la direcția jude
țeană de gospodărire comunală. 
Circulara dă comitetului executiv 
(organ ales) dispoziție să comunice 
direcției măsurile de sancționare a 
celor ce aduc pagube parcului de au
tovehicule proprietate de stat. Cităm 
textual : „Ne veți comunica pină la 
30 noiembrie a.c. măsurile luate, indi- 
cind numele și prenumele salariaților 
sancționați, precum și felul sancțiu
nii" etc.

O situație (întîlnită și la alte con
silii populare) ne-a fost prezentată 
la direcția comercială județeană. 
Consiliul popular și comitetul său 
executiv au. printre altele, sarcina 
de a conduce și coordona activitatea 
rețelei comerciale, dezvoltarea ei. a- 
provizionarea oamenilor muncii. Din

Luni a avut loc la Arad plenara 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din județ.

In informarea prezentată de prof. 
Iosif Kocsik. președintele Consiliului, 
s-a reflectat contribuția adusă în 
cincinalul încheiat de populația ma
ghiară. alături de ceilalți oameni ai 
muncii, la dezvoltarea economică și 
social-culturală a județului Produse 
de prestigiu ale industriei arădene, 
ca strunguri, vagoane, mobilă și al
tele, care se exportă în aproape 60 de 
țări din lume — a arătat vorbitorul 
— încorporează inteligența și hărni
cia tuturor muncitorilor, tehnicieni
lor și inginerilor din județ, fără deo
sebire de naționalitate. Bucurîndu-se 
de drepturi egale în toate domeniile 
de activitate, numeroși cetățeni de 
naționalitate maghiară îndeplinesc 
funcții de răspundere în organele de 
partid și de stat, în întreprinderi in
dustriale și unități agrioole, în insti
tuții social-cul  turale. Pentru copiii 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară există 44 de școli de cul
tură generală și 3 secții liceale, pre
cum și clase cu limba de predare ma
ternă, înființate recent la școlile din 
Lipova, Vînători și Adea. Universi
tățile populare din Arad și cele să
tești din Ghioroc, Dorobanți și din 
alte comune, reuniunile literare la 
care au participat și scriitori de lim
bă maghiară din Cluj, Timișoara, 
Tg. Mureș, noile formații folclorice 
de la Mailat, Zerind, Vinga, Chișineu 
Criș și din alte localități conturează 
tabloul largilor posibilități de mani
festare spirituală a populației ma
ghiare din județ.

Au luat apoi cuvîntu] numeroși 
participanți care și-au exprimat ade
ziunea lor totală la măsurile adopta
te de conducerea partidului și statu
lui pentru continua lărgire a demo
crației noastre socialiste.

Profesorii Kovâcs Geza și Iosif 
Pehon, inspector șef la Inspectoratul 
școlar județean, au vorbit pe larg 
despre istoria acestor meleaguri, care 
atestă prietenia și frăția dintre oa
menii muncii români, maghiari și de 
alte naționalități, despre mișcările 
muncitorești de la începutul acestui 
secol, care i-au unit pe toți muncito
rii, fără deosebire de naționalitate, 
despre luptele organizate de partid 
pentru eliberarea țării. Ei au subliniat 
că aceste fapte constituie pilde pen
tru generațiile de astăzi, contribuind 
la înțelegerea mai profundă a demo
crației noastre socialiste, care, conti- 
nuînd tradițiile de luptă ale clasei 
muncitoare, condusă de partid, asi
gură în fapt drepturi egale tuturor 
cetățenilor patriei noastre, fără deo
sebire de naționalitate.

In cuvîntul lor, bătrînul Mihai 
Kovago, veteran al mișcării munci
torești, și prof. Aurel Martin, pre
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cele ce ne spune însă directorul C. 
Fădureleanu, una din principalele 
pîrghii de conducere ale comerțului 
— investițiile pentru construcții de 
noi magazine și extinderea rețelei 
comerciale — este dirijată de Mi
nisterul Comerțului Interior. Dacă 
într-o localitate sau într-un cartier, 
de pildă, e nevoie de construcția 
unui magazin nou. ministerul hotă
răște oportunitatea și amplasarea lui, 
aprobă proiectele și dispune finan
țarea etc. Consiliul popular județean 
Ilfov a luat inițiativa sporirii com
petențelor consiliilor populare subor
donate și în domeniul comerțului ; 
totuși, datorită impedimentelor ară
tate mai sus, conducerea lor pe acest 
tărîm este încă deficitară. Are mi
nisterul capacitatea șl posibilitatea 
să hotărască asupra numeroaselor 
probleme care se ivesc în rețeaua 
comercială din județe ? Indiscutabil 
că nu I Aceste anomalii generează, 
cum e și firesc, altele : anul trecut, 
consiliul popular a intervenit pinâ la

Consiliul de Stat pentru deschiderea 
cîtorva restaurante !

Imixtiunile iau uneori forma oco
lită a „recomandărilor". Comitetul 
de Stat pentru Economia și Admi
nistrația Locală, de pildă, iși formu
lează adeseori recomandările pînă 
la detaliere. In adresa nr. 22141 din 
26 decembrie 1970, se indică de cîte 
ori pe an să se analizeze repararea 
fondului locativ în sesiunile sau șe
dințele comitetului executiv. Ca și 
cînd aceste probleme nu trebuie dis
cutate ori de cîte ori este nevoie !

Alteori, instrucțiunile unor mi
nistere modifică însuși sensul legii, 
provocînd derută în rîndul celor che
mați să le aplice. La administrația 
financiară a județului am găsit cîte
va instrucțiuni cu privire la legea 
nr. 13/1968 prin care se reglementează 
activitatea meșteșugarilor particu
lari. Nicăieri. în textul legii, nu se 
spune că ..meseriașii care sînt sa
lariați nu pot practica meseria în 

ședintele Comitetului județean de 
cultură și artă, au arătat importanța 
organizării unor manifestări cultural- 
artistice comune ale instituțiilor de 
artă, caselor de cultură și căminelor 
culturale din județ, la care să parti
cipe formații ale artiștilor amatori 
români, maghiari și de alte națio
nalități.

Alți vorbitori au făcut propuneri pri
vind îmbunătățirea activității consi
liului, intensificarea popularizării în 
rindurile populației maghiare a do
cumentelor de partid și a legilor sta
tului, organizarea unor acțiuni cul
tural-educative pentru tineret, per
fecționarea pregătirii cadrelor didac
tice, inițierea de studii științifice în 
vederea mai bunei valorificări a tra
dițiilor folclorice locale.

Luînd cuvîntul, tovarășul Andrei 
Cervencovici, prim-secretar al Co
mitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, a apreciat munca desfășurată 
de reprezentanții populației maghiare 
și a făcut o serie de recomandări le
gate de activitatea consiliului, pentru 
întărirea continuă a prieteniei și fră
ției dintre toți oamenii muncii, pen
tru înfăptuirea planului de dezvoltare 
economică și social-culturală a jude
țului, în actualul cincinal.

Plenara a cooptat noi membri din 
rîndurile celor mai destoinici munci
tori, țărani și intelectuali maghiari 
din județ și a aprobat planul de ac
tivitate al consiliului.

Intr-o atmosferă de însuflețire, 
participanții la plenară au adresat 
Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, o telegramă în care se 
spune printre altele : Considerăm 
ideile exprimate în cuvîntarea dum
neavoastră, la plenara Consiliului oa
menilor muncii de naționalitate ma
ghiară din Republica Socialistă 
România, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, ca fiind expresia înaltei 
griji a partidului nostru pentru dez
voltarea și lărgirea continuă a demo
crației socialiste, în cadrul căreia toți 
cetățenii, fără deosebire de naționa
litate, pot să-și aducă întreaga lor 
contribuție la făurirea societății so
cialiste multilateral dezvoltate. In 
spiritul acestor idei, asigurăm Comi
tetul Central al partidului, pe dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
secretar general, de hotărîrea noas
tră de a nu precupeți nici un efort, 
de a munci cu întreaga noastră capa
citate. alături de toți oamenii muncii 
din această parte a țării, pentru a 
contribui la înfăptuirea mărețului 
program elaborat de Congresul al 
X-lea al partidului, de edificare a so
cietății socialiste în patria noastră 
comună, Republica Socialistă Româ
nia.

(Agerpres)
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afara orelor de serviciu". O modifi
care în acest sens a legii a fost fă
cută însă ulterior. într-o manieră... 
originală : două adrese — ale Minis
terului Muncii și C.S.E.A.L. — stabi
lesc ca o condiție prealabilă pentru 
cei ce solicită autorizație de practi
care a meseriei, să probeze, cu de
clarații pe propria lor răspundere, 
că „nu sînt salariați". Organele de 
resort ale județului observă că, de 
fapt, numai 40 din cei 3 000 de mește
șugari existenți în județ întrunesc 
condițiile fixate de organele centrale.

Lucrătorii consiliului popular jude
țean ne-au informat că sînt cazuri 
cînd regulamentele elaborate de u- 
nele ministere ignoră legea, știrbind 
atribuțiile consiliilor populare. Ast
fel, regulamentul de organizare și 
funcționare a direcțiilor sanitare, a- 
probat de Ministerul Sănătății la 15 
ianuarie 1970, indică, redăm textual : 
„Toate unitățile sanitare din rețeaua 
consiliilor populare din teritoriul ju
dețelor sau al municipiului Bucu
rești sînț organizate și funcționează 
ca unități județene sau ale municipiu
lui București și sînt direct 
subordonate direcțiilor sanitare res
pective care organizează, conduc, în- 
drumează, coordonează și con
trolează întreaga lor activitate". 
Cu alte cuvinte, competența consilii
lor populare municipale, orășenești 
și comunale în acest domeniu este 
trecută direcțiilor sanitare.

— Noi am incercat să găsim cele 
mal bune soluții și căi pentru per
fecționarea stilului nostru de mun
că, pentru ca realmente consiliile 
populare municipale, orășenești și 
comunale să dispună de pirghiile și 
instrumentele necesare exercitării 
rolului și atribuțiilor sporite ce Ie 
revin în etapa actuală — ne spune 
tov. G. Călin, prim-vicepreședinte al 
comitetului executiv al Consiliului 
popular județean-Ilfov, Cu regret, 
trebuie să spunem că nu găsim în
totdeauna înțelegere suficientă din 
partea unor organe centrale ale ad
ministrației de stat. Avem desigur 
nevoie de sprijinul și îndrumarea de 
specialitate a ministerelor și a celor
lalte organe centrale pentru reali
zarea competențelor și răspunderilor 
pe care le avem, asigurarea conduce
rii unitare a vieții economice, sociale 
și gospodăreștl-edilitare locale. De 
altfel, sprijinul constituie o obliga
ție a acestora prevăzută în legea de 
organizare și funcționare a consilii
lor populare. Ar fi necesar ca. 
în elaborarea regulamentelor și 
instrucțiunilor, ministerele să se 
consulte cu consiliile populare ju
dețene, pentru a acționa în con
cordantă cu noile realități ineren
te unei economii și vieți sociale în 
plină dezvoltare. împreună cu or
ganele locale de resort, ar trebui să 
se studieze și să se întreprindă mă
surile cuvenite, ca unele activități 
economice — de pildă investițiile în 
domeniul comerțului, problemele 
dezvoltării prestațiilor de servicii — 
să fie conduse $1 coordonate de con
siliile populare.

Ambrozie MUNTEANU
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De obicei, natura slujește 
drept model picturii. Iată însă 
și un exemplu contrar. Unul din
tre tablourile pictate de Luchian, 
intitulat „Sălcii" — tablou aflat 
acum la Muzeul de artă din Cluj 
— redă un peisaj cu sălcii din 
comuna Brebu (Prahova). De 
atunci însă, sălciile au dispărut. 
Astfel stînd lucrurile, pionierii 
de la școala generală din loca
litate au luat inițiativa recon
stituirii peisajului respectiv. 
Singura și cea mai simplă solu
ție se impunea aproape de la 
sine : „copierea" tabloului men
ționat ! Identificând locul sălciilor 
de odinioară, ei au hotărît să-1 
planteze cu altele pentru a-i 
reda înfățișarea de pe vremea 
marelui pictor.

La „Eva“- 
plusuri, 
la „Adam“
minusuri

Un control recent la magazinul 
„Eva" din Roman s-a soldat cu 
o constatare surprinzătoare: 
gestionara Elisabeta Andrieș, îm
preună cu vinzătorii Gheorghe 
Enea și Zinca Păpușoi, in per
manentă căutare de soluții pen
tru realizarea unor plusuri sub
stanțiale în gestiune, au reușit să 
vîndă una și aceeași marfă de 
două ori I Nu demult, au sosit 
in unitate paltoane de damă cu 
gulere de blană. Cei trei le-au 
scos gulerele și le-au pus in 
vinzare la preț întreg. Gulerele 
rămase le vindeau apoi separat 
cu 191 lei bucata. Un alt control, 
de astă dată la magazinul „A- 
dam“ din Tg. Mureș, a depistat 
un minus în gestiune in valoare 
de 95 000 lei, produs de gestiona
rul Biro Jeno. In curînd, tuturor 
celor în cauză li se vor acorda 
„recompensele" corespunzătoare.

Cine dă
tonul ?

telefonic — 
se plătește, 
cooperative

Orice abonament 
cine nu o știe ? — 
Iată însă că 43 de 
din județul Alba s-au autoscutit 
de multă vreme (dacă nu știm 
cu a cui putere, cu îngăduința 
celor de la direcția județeană a 
poștelor și telecomunicațiilor, 
fără îndoială) de o asemenea 
obligație. Valoarea restanțelor 
lor se ridică la peste 72 000 lei. 
Cele mai mari contribuții la a- 
ceastă sumă aparțin unităților 
cooperatiste din Cunța, Spring, 
Gîrbova de Sebeș, Șard, Totoi și 
Deal. Desigur, o neglijență. Dar 
și ea este taxată ca atare.

După faptă
Intr-una din serile trecute, tî- 

năra F. M., în virstă de 17 ani, 
și prietenul ei, F. H., veniseră la 
un bal organizat la clubul uzinei 
de autocamioane din Brașov. 
Deodată, F. M. a fost smulsă din 
sală și tirită într-o grădină din 
apropiere de către șase indivizi, 
care, după ce l-au bătut pe prie
tenul ei pentru încercarea de a-i 
veni in ajutor, au violat-o și 
i-au furat toți banii din poșetă. 
In timp ce intenționau să o 
transporte la domiciliul unuia 
dintre ei, a, intervenit însă mili
ția și i-a arestat. Acum, Vasile 
Asavei, Ionel Burlacu, Constan
tin Stan, Gheorghe Luca, Ște
fan Gabor și Costică Șerban — 
își așteaptă sentința pe care 
urmează să o pronunțe instan
ța de judecată.

„Z

si unde... 
vindecă!

dinNu demult, soții Bratu 
comuna Turcoaia (Tulcea) și-au 
internat copilul la spitalul zo
nal din Măcin. Pentru o mai 
„atentă" îngrijire a lui, medicul 
Constantin Antonie le-a pretins 
părinților o anumită sumă de 
bani. Surprins tocmai în momen
tul clnd Încasa banii, medicul 
respectiv se va convinge acum 
că aceștia au o altă... valoart 
„terapeutică".

A apărut
casiera

într-o notă publicată în cadrul 
acestei rubrici din ziarul nostru 
nr. 8 746 relatam că Victoria 
Ursan, casieră la T.A.P.L. Su
ceava, a dispărut nu demult cu 
întreaga sumă de bani provenită 
din încasările realizate în unită
țile de alimentație publică din 
localitate. între timp, aflăm că 
V.U. s-a prezentat la miliția 
sectorului 8 din Capitală, hotă
rîtă — se pare — să se 
toarcă la Suceava pentru 
cheia situația de casă, 
care va urma, desigur, și... de
contarea ce i se cuvine pentru o 
astfel de „deplasare".

reîn- 
a în- 
După

Rubrică redactată da i
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"
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pagina economica
în județul Argeș

Calendarul
parametrilor
proiectați are 
multe foi albe
Ce relevă o scurtă privire asupra 

stadiului 
„ ,-oiectați 
triale ale 
ceput se 
din noile 
deț s-au înscris la vreme în circuitul 
economic, la nivelul indicatorilor 
prevăzuți prin proiecte. La acest lu
cru a contribuit respectarea grafice
lor de execuție a lucrărilor de cons
trucții și montaj, conducerea compe
tentă a probelor tehnologice, asigu
rarea forței de muncă bine pregătită. 
Microhidrocentralele de pe rîul Ar
geș, fabricile de mobilă și parchete 
de la C.E.I.L. Pitești, recentele capa
cități industriale de la Uzina meca
nică Muscel, Uzina de autoturisme 
din Pitești sînt doar cîteva exemple 
notabile în acest sens.

Atenția muncitorilor, inginerilor și 
tehnicienilor din multe unități a fost 
îndreptată nu numai asupra respec
tării termenelor de atingere a para
metrilor proiectați, ci și asupra de
pistării tuturor posibilităților de 
scurtare a perioadei de maturizare e- 
eonomică a noilor obiective. Așa, de 
pildă, la Rafinăria din Pitești (unde 
trebuie remarcat că succesul se da
torează și scurtării perioadei de e- 
fectuare a probelor tehnologice), ni
velul proiectat la majoritatea indica
torilor și a sortimentelor a fost a- 
tlns în 6 luni, față de 24 luni cit s-a 
planificat ; la fabrica de stofe „Ar
geșana", secția filatură, parametrii 
au fost atinși cu 3 luni înainte de 
termen, iar la Fabrica de bere — cu 
2 luni mai devreme. Scurtarea dura
tei de intrare în funcțiune cu capa
citatea prevăzută, în unitățile a- 
mintite, s-a concretizat anul tre
cut într-o producție suplimentară 
de 4 000 tone motorină și păcură, ca 
și în importante cantități de fire de 
lină și de bere. De adăugat că în 
toate cele trei unități s-a acționat cu 
grijă pentru a se asigura buna func
ționare și întreținere a mașinilor și 
utilajelor.

Desigur, aceste rezultate pozitive 
nu pot să suplinească rămînerile în 
urmă la alte capacități 
destul de numeroase 
care se înregistrează _ __ ,_____
sub nivelul planificat al parametri
lor tehnico-economici, cu toate că au 
expirat termenele stabilite în acest 
scop. Care sînt cauzele acestor întîr- 
zieri 7 Nu puteau fi prevenite res
tanțele de acest gen ?

Ne oprim, pentru început, asupra 
unor cazuri în care stabilirea indica
torilor tehnico-economici a fost fă
cută cu o anumită doză de superfi
cialitate. Astfel, la instalația de 
piroliză din cadrul Combinatului 
petrochimic din Pitești s-a plani
ficat pentru trimestrul IV al anului 
trecut (cînd trebuia să se atingă pa
rametrii 
cantitate 
văzut în 
metrilor 
aliniere 
turl minime pentru realizarea pa
rametrilor proiectați a fost observată 
și la indicatorii financiari. Astfel, la 
același obiectiv s-a planificat un con
sum specific ce depășește cu 210 kg 
nivelul proiectat pentru o tonă de 
produs finit și, de aici, un preț de 
cost mai ridicat cu 746 lei pe tonă. 
Cu nimic nu se deosebește nici situa
ția întîlnită la Uzina de negru de 
fum, tot din cadrul combinatului a- 
mintit, unde, pentru trimestrul IV din 
anul trecut a fost planificată o .de
pășire de 583 lei pe tonă a prețului 
de cost stabilit prin graficul de atin
gere a parametrilor proiectați.

Concluzia care se desprinde din a- 
naliza acestor două exemple este 
clară : în loc să elaboreze un pro
gram concret, mobilizator, realist de 
atingere a parametrilor proiectați, 
conducerile celor două unități au re
curs la altă soluție : „mai puțină 
bătaie de cap, un plan mai lejer și 
timpul va rezolva totul..." Ele au scă
pat din vedere faptul că orice rămî- 
nere în urmă față de graficele pre
zente de atingere a parametrilor pro
iectați este un mod de „a-ți fura sin
gur căciula", căci neajunsurile nu se 
lichidează, ci se acumulează cu fie
care zi.

Nu de puține ori am putut con
stata cu prilejul analizelor pe care 
le-a efectuat Sucursala județeană 
Argeș a Băncii de Investiții că tără
gănarea atingerii parametrilor tehni- 
co-economici proiectați este urmarea 
directă și — cum spun unii condu
cători de unități — „fatală" a dării 
parțiale în funcțiune a noilor obiecti-

îndeplinirii parametrilor 
în tinerele unități indus- 
județului Argeș ? De la în- 
cuvine subliniat că multe 
unități industriale din ju-

ve, a provizoratelor. Este tributul 
plătit întîrzierii lucrărilor de con
strucții și montaje, al neajunsurilor 
apărute în efectuarea probelor teh
nologice. Mă opresc asupra cîtorva 
exemple edificatoare. Capacitatea de 
negru de fum, etapa a Il-a, de la 
Combinatul petrochimic din Pitești a 
fost dată în funcțiune la sfîrșitul a- 
nului 1969, fără cazanele recuperatoa
re de abur, cantitatea de abur furni
zată de centrala termică proprie și de 
centrala termică a rafinăriei fiind in
suficientă ; la complexul de piroliză si 
instalația de acrilonitril din cadrul 
aceluiași combinat s-au înregistrat 
discontinuități în alimentarea cu apă 
demineralizată, datorită neterminării 
rezervorului tampon, care să asigure 
necesarul de apă în perioadele în care 
la instalațiile stației au apărut între
ruperi în funcționare. Cazuri similare 
întîlnim și la secția țesătorie a fabri
cii de stofe „Argeșana" unde, în tri
mestrul IV 1969, a fost dată în func
țiune numai 25 la sută din capacita
tea de 8 milioane mp țesături, dato
rită neasigurării a 222 motoare pentru ' 
echiparea și funcționarea războaielor 
aferente.

Oricare ar fi motivul, este normal 
să nu se admită intrarea în producție 
a noilor obiective decît după ce s-au 
executat toate lucrările, s-au pus la 
punct toate utilajele și instalațiile 
componente, în așa fel îneît tehnolo
giile de fabricație să fie întrutotul 
respectate Tocmai din acest motiv, 
conducerea partidului a indicat ca, 
pentru obiectivele care urmează să 
intre în funcțiune, ministerele să 
constituie dinainte colective de ingi
neri și tehnicieni cu o bogată expe
riență din întreprinderi, din institu
tele de proiectare și cercetare și cen
trale industriale, care să asigure con
dițiile propice bunului mers al pro
ducției. Și pînă acum s-a procedat în 
multe cazuri in acest fel. Dar eficien
ța intervenției specialiștilor a fost a- 
nlhilată, în bună parte — cum s-a

noi. Sint încă 
obiectivele la 
o funcționare

proiectați) să se obțină o 
de etilena sub nivelul pre- 
graficul de atingere a para- 

proiectați. Tendința de 
la nivelul unor efor-

din melasă
CORABIA. (Prin telefon, de 

la Emilian Rouă).
In apropierea Fabricii de za

hăr din Corabia s-a construit 
o modernă fabrică de drojdie 
furajeră care folosește ca ma
terie primă melasa — rezultat 
auxiliar al producției de zahăr. 
Noua fabrică de drojdie fura
jeră a intrat în funcțiune, pri
mele sale produse fiind expe
diate unităților agricole din ju
dețul Olt. Capacitatea anuală a 
fabricii este de 10 000 tone de 
drojdie furajeră. Prin intrarea 
în funcțiune a acestui nou 
obiectiv se creează posibilitatea 
valorificării superioare a mela- 
sei și, totodată, se produce o 
importantă cantitate de furaj 
deosebit de valoros în hrana a- 
nimalelor.

LUCRĂRILE AGRICOLE
DE PRIMA VARA

Lucrările din campania agricolă se desfășoară în ritm in
tens. tn această primăvară, județele din Transilvania au be
neficiat de condiții naturale mai bune decît în alți ani, ceea 
ce a permis ca mijloacele mecanice și forțele manuale să ile 
mai bine folosite la însămînțarea culturilor din prima epocă. 
Iată de ce am urmărit în județele Mureș șl Satu-Mare felul 
în care se efectuează lucrările agricole de sezon.

SATU-MARE

Defecțiuni 
la tractoare 
și goluri în

aprovizionarea 
cu carburanți
Cooperativele agricole din județul 

Satu-Mare au insămințat, pînă la 1 
aprilie, 80 la sută din culturile din 
epoca întii. Peste 40 de cooperative — ma
joritatea din zona de sud-vest a județului, 
care au folosit cu mai multă eficiență tim
pul favorabil pentru lucrările agricole — 
au terminat însămînțările din prima epo
că. Printre acestea sînt cele din Tiream, 
Sanislău, Berveni, Tășnad. Tășnadu-Nou, 
Foeni, Urziceni, Pir etc. Dînd dovadă de 
spirit organizatoric, acționînd în consensul 
noilor măsuri de organizare și retribuire a 
muncii, aceste unități au asigurat condiții 
optime de lucru, antrenînd la muncile a- 
gricole sute și sute de cooperatori.

Alte unități au demarat însă cu întîr- 
ziere, cum a fost cazul cooperativelor din 
Cărășeu, Culciu și altele, care abia în 
ultimele zile au reușit să imprime un ritm 
mai viu lucrărilor de sezon. Este adevărat 
că în această parte a județului pămîntul 
s-a zvîntat mai tîrziu. Dar alte cooperati
ve, ca cea din Ghirișa, bunăoară, cu toate 
că sînt situate într-o zonă cu teren mai 
umed, au terminat însămînțatul culturilor 
din epoca întîi. O dificultate serioasă pen
tru multe cooperative o constituie de
sele întreruperi din lucru a tractoare-

CONTRASTE
• Fără „pompă"

dar cu pompe

lor. în ziua de 1 aprilie multe trac
toare stăteau defecte, neexistînd piese de 
schimb pentru a le înlocui operativ pe 
cele uzate. La cooperativa agricolă Mi- 
cula 10 tractoare n-au lucrat din lipsă 
de carburanți. Și acestea sint doar două 
exemple. Lipsa pieselor de schimb — 
îndeosebi a celor care nu se pot con
fecționa pe plan local — dăinuie încă 
din campania de reparații, rămînind și 
pînă in ziua de azi in județ 15 tractoare 
nereparate, descompletate. Dacă direc
ția generală agricolă I.M.A. și baza de 
aprovizionare nu vor acționa mai ener
gic pentru procurarea pieselor de schimb 
necesare (coroane, pinioane. rulmenți 
etc) și pentru îmbunătățirea aprovizionă
rii cu carburanți există riscul unor serioa
se rămîneri în urmă în următoarea etapă 
a campaniei agricole, cînd tractoarele vor 
fi mult mai mult solicitate.

Octav GRUMEZA 
corespondentul „Scînteii

TG. MUREȘ <

Sămînța 
de furaje nu-i

nici macar
in sac

în județul Mureș, pînă la 1 aprilie s-a 
terminat semănatul culturilor din prima 
epocă, cu excepția a 1 400 ha aflate în zona 
submontană. Este de remarcat că însămîn- 
țarea celor 14 700 ha cu sfeclă de zahăr, 
lucrare care s-a încheiat în seara zilei de 
2 aprilie in toate cele 134 de unități culti-

vatoare, s-a făcut in condiții agro
tehnice superioare anilor trecuți, in 
terenuri bine pregătite și fertilizate. 
Cooperative agricole ca Nazna, Ungheni. 
Rîciu, Pogăceaua și altele, printr-o te
meinică organizare a muncii au terminat 
insămînțările pe sute de hectare în numai 
4—5 zile de lucru. La Gornești s-a format 
o echipă de control în frunte cu ingine- 
rul-șef Ștefan Szabo care a urmărit, pas 
cu pas, calitatea lucrărilor efectuate. Cu 
aceeași atenție s-au urmărit, zi de zi, 
ritmul și calitatea lucrărilor executate și 
la cooperativele agricole Bogata de Mu
reș, Luduș, Gănești, Cucerdea. La cele 
din Petrilaca-Reghin, Cozma etc., unde 
calitatea lucrărilor a lăsat de dorit, s-au 
luat măsuri pentru refacerea lor opera
tivă.

Este știut că o mare parte a culturilor 
furajere, cum sînt mazărea, lucerna, tri
foiul, borceagul și altele se însămînțează 
tot acum, aceasta fiind o condiție de 
bază a unor producții sporite. în majori
tatea cooperativelor agricole de pro
ducție însămînțările s-au făcut în pri
mele zile bune de lucru la toate 
culturile furajere din epoca întîi. Nu 
același lucru s-a întimplat însă la 
cooperativele agricole Viforoasa, Mureni, 
Livezeni etc., care, deși sînt deficitare la 
baza furajeră, nici în această primăvară 
nu au luat măsuri din timp pentru în- 
sămînțarea plantelor de nutreț. La coo
perativa Bălăușeri, de exemplu, sămînța 
de trifoi, care ar trebui să se găsească 
la ora actuală în pămint, se mai afla, 
zilele trecute, netreierată, în șire. Cînd 
vor fi însămînțate aici cele 70 ha trifo- 
Iiene dacă sămînța n-a fost încă nici mă
car treierată 7 Și alte unități întîmpină 
greutăți în ce privește asigurarea semin
țelor datorită lipsei de operativitate a 
stației de descuscutare a trifolienelor de 
la Ghimbav, care de trei luni nu a reu
șit să le expedieze destinatarilor semin
țele trimise pentru această operație.

Acum, în județ toate forțele sînt în
dreptate la pregătirea terenurilor desti
nate cartofului, porumbului și celorlalte 
culturi. Potrivit aprecierii specialiștilor, 
există posibilități ca semănatul porum
bului să se încheie în 14—15 zile de 
lucru și să se încadreze mai bine ca ori- 
cînd în epoca optimă. Realizarea unor 
însămînțări de bună calitate, alături de 
celelalte măsuri organizatorice privind 
întreținerea culturilor, sînt garanții pen
tru obținerea unor producții pe măsura 
posibilităților județului Mureș.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteii

! re- 
noi, 

coor-

întimplat la Combinatul petrochimic , 
din Pitești și în alte unități" — de ——

întreprinderea de prefabricate din Roman Foto : Gh. Vinfilă

amînarea sau ignorarea măsurilor 
preconizate, de sprijinul inconsistent 
al unora din ministerele de 
sort. Este firesc, socotim 
ca aceste colective să fie < 
donate de factorii de cea mai înaltă. 
răspundere din ministere, spre exem
plu de adjuncți ai miniștrilor, care 
să poată decide ferm și operativ în 
cele mai felurite probleme ce apar 
în funcționarea noilor obiective in
dustriale.

M-am oprit doar asupra cîtorva din 
problemele care se ridică în activi
tatea de atingere a parametrilor teh- 
nico-economici proiectați la noile 
obiective și capacități din județul 
Argeș. Este bine să se înțeleagă, atît 
de către proiectanți, rit și de con
structori și beneficiari că, așa cum 
prevăd reglementările legale în vi
goare, ei sînt direct răspunzători nu 
numai de respectarea termenelor de 
punere în funcțiune a unui obiectiv, 
ci și de maturizarea lui economică, 
pînă la atingerea parametrilor stabi
liți. Economia plătește scump toate 
amînările în realizarea indicatorilor 
proiectați, în final ea fiind lipsită de 
o serie de produse pe care contează 
prin plan și, de aceea, toți factorii 
angajați în realizarea noilor obiective 
trebuie să simtă efectiv pe umerii 
lor întreaga răspundere, ca și con
secințele pentru orice întîrzierC.

Al. CALINOIU 
director adjunct 
al Sucursalei județene Argeș 
a Băncii de Investiții

(Urmare din pag. 1)

ceeași idee am reținut-o și din 
discuțiile purtate cu alți specialiști 
ai uzinei și ai centralei. Dar aseme
nea probleme nu se ridică de azi, 
de ieri la Săvinești. De ce nu au 
fost rezolvate pînă acum 7

— Calitatea melanei nu este un 
scop în sine — ne-a răspuns ing. 
Iulia Amălinei, șef al serviciului de 
cercetare al centralei de la Săvi
nești. întreprinderile industriei u- 
șoare au acceptat și au folosit ani 
de zile melana pe care am fabri- 
cat-o. Ce rost mal avea să cheltuim 
alți bani în plus pentru a ridica ni
velul calitativ al unui produs consi
derat corespunzător de beneficiari ?

O optică total greșită ! Ea nu re
flectă altceva decît inerție, mulțu
mire de sine într-un domeniu cum 
este cel al calității produselor, în 
care niciodată nu se poate spune că 
s-a făcut tot ce era posibil. E posi
bil ca, o vreme, imobilismul — sau 
progresul prea lent — in care se 
complace un anume producător să 
nu aibă urmări serioase sau, cel pu
țin, imediate. Dar nu va întârzia 
clipa care să dovedească că exigen
țele cresc, că nu ne putem mulțumi 
cu nivelul atins, că, altfel spus, acel 
producător care a așteptat semnalul 
beneficiarului ca să pornească in 
căutarea modalităților de îmbunătă
țire a calității producției.,, a pierdut 
trenul.

Pentru producătorii de fibre arti
ficiale și sintetice destinate indus
triei ușoare, clipa aceasta a sosit. Nu 
de ieri, de o lună, ci mai de mult,

— Sîntem ferm hotărîți să nu mai 
primim decît melana și celofibră de 
cea mai bună calitate — ne-a decla
rat ing. Ion Bazac, adjunct al mi
nistrului industriei ușoare. Benefi
ciarii noștri solicită produse superi
oare. De aceea, noi. cei din industria 
ușoară, nu ne putem permite să mai 
acceptăm nici o cantitate de materii 
prime necorespunzătoare. Sîntem si
guri că uzinele chimice au capacita-

tea tehnică de a ne asigura materiile 
prime la nivelul calitativ . de care 
avem nevoie.

Problema se pune deci, într-un 
mod tranșant : poate industria chi
mică să realizeze întreaga cantitate 
de fibre la nivelul calitativ cerut de 
o prelucrare corespunzătoare în fila
turi și țesătorii ?

— Da ! — ne-a răspuns lng. Va- 
sile Belizna, adjunct al ministrului 
industriei chimice — problema cali
tății fibrelor artificiale și sintetice 
pentru industria ușoară poate fi re
zolvată. De altfel, faptul că sint luni

Intr-adevăr, în cursul 
lor noastre ne-am putut 
seriozitatea cu care s-a 
plicarea acestui plan menit 
dice nivelul calitativ al 
prime chimice destinate 
ușoare. La C.F.A. Brăila, 
unul dintre „punctele 
care impietau asupra calității celofi
brei, operațiunea de finisare (avi- 
vare). a fost lichidat, această fază a 
procesului tehnologic realizîndu-se 
acum la un nivel tehnic corespunză
tor. Chiar din această lună, aprilie, 
prin intrarea în funcțiune a unor

investigații- 
convinge de 
trecut la a- 

să ri
ma teriilor 
industriei 
de pildă, 

nevralgice11

Calitatea fibrelor artificiale
de zile în care atit melana, cît și 
celofibra sint de cea mai bună cali
tate atestă că eliminarea dificultăți
lor ce le întîmpinăm încă in acest 
domeniu este pe deplin posibilă. De 
reținut este insă că, vorbind de ca
litatea fibrelor chimice, nu se poate 
niciodată spune că s-a atins perfec
țiunea : însușirile lor sînt in perma
nență susceptibile de îmbunătățiri. 
Acum, eforturile noastre sint con
centrate la maximum pentru a so
luționa cît mai multe dintre proble
mele care afectează calitatea mela
nei și a celofibrei tip bumbac. Țin 
încă o dată să asigur pe această cale 
pe beneficiarii noștri din industria 
ușoară că. în cel mai scurt timp, nu 
vor mai avea dificultăți privind ca
litatea melanei și celofibrei. în acest 
sens, cu cîteva luni în urmă a fost 
elaborat un amplu program de mă
suri de mare eficientă care, sîntem 
siguri, își va arăta în curînd efec
tele.

instalații moderne, nici operațiunea 
de tăiere a fibrelor nu va mai con
stitui o „problemă".

Cu aceeași perseverență se acțio
nează și la uzina din Săvinești pen
tru îmbunătățirea calității melanei. 
Printre altele, pentru depistarea 
cauzelor care determină vopsirea di
ferită a melanei și defectele din 
pale, împreună cu colectivul de cer
cetare au fost antrenați toți specia
liștii din 
urmare, 
ceput să 
putea fi
Săvinești, cit și la Brăila, dacă nu 
s-ar face, în continuare, simțite o 
seamă de piedici — toate de ordin 
subiectiv. Iată ce spunea, bună
oară, ing. Irimie Cîmpeanu, directo
rul general al C.F.A. Brăila :

— Dacă în ceea ce privește pie
sele de schimb, prin fabricarea în 
combinat a 90 la sută dintre ele. nu 
prea mai avem de ce ne plînge — 
deși nu pot să omit faptul că nive-

secțiile de producție. Ca 
unele rezultate au și in
se contureze. Progresele ar 
insă și mai rapide, atît la

lul calitativ al echipamentului de 
schimb livrat de întreprinderea „Vis
colii* din Capitală și de Uzina de 
piese de schimb de la Găești este 
sub orice critică — nu același lucru 
se poate spune despre celuloza ce 
o aducem din import. Și nu e vor
ba de calitatea ei, ci de numărul 
mare de furnizori de la care o pri
mim, ceea ce ne dă peste cap rețe
tele de fabricație. Am găsit un pro
ducător de celuloză dispus să con
tracteze cu noi pe o durată mai lun
gă. Importul se face însă de către 
centrala din Săvinești din care facem 
parte. Așa

Directorul 
industriale 
Săvinești, 
Neamțu, ne-a explicat că, în aseme
nea împrejurări, trebuie să se țină 
seama de fenomenele de conjunctură, 
de avantajele ce le pot oferi acestea. 
Avem însă de pus unele întrebări. 
Mai întîi, a făcut cineva un calcul 
care să arate clar în ce situație se 
obțin efecte, mai pozitive : folosin- 
du-se elementele conjuncturale (ob- 
țfnîndu-se deci prețuri de aprovizio
nare din import mai bune) și dere- 
glindu-se procesul tehnologic de fa
bricare a celofibrei — cu toate con
secințele asupra calității acesteia — 
sau asigurîndu-se constanta caracte
risticilor celulozei, ceea ce creează 
premisele fabricării unei celofibre 
superioare 7 Și, apoi, e așa de sigur 
că prețurile de aprovizionare înscrise 
în contractele pe termen scurt sau 
mediu sînt mai mici decît cele din 
tranzacțiile ne termen lung sau lu
crurile stau tocmai invers ?

Evident, trebuie să se pună cît mai 
rapid ordine în problema calității 
melanei și a celofibrei pe care chi
mia le livrează industriei ușoare. Spe
cialiștii din industria chimică — din 
uzinele productive, din centrală și 
ministerul de resort — au posibilita
tea ca. intensifieîndu-si eforturile, să 
asigure întregii cantități de fibre ar
tificiale și sintetice destinate fabrici
lor textile o înaltă calitate.

că...
comercial al Centralei 

de fibre sintetice de la 
economistul Alexandru

Cooperativele de 
producție din județul 
Bacău și-au prevăzut 
în planul de producție 
pe acest an să irige cir
ca 1 500 hectare de te
ren. Mai mult de ju
mătate din această 
suprafață trebuie a- 
menajată acum. în 
prima etapă. S-au 
prevăzut în plan chiar 
și sporurile de recol
tă ce se vor obține pe 
seama acestor amena
jări. Pînă aici, toate 
bune. Numai că, deși 
primăvara a venit și 
se vede clar că pă
mîntul are nevoie de 
apă, lucrările de iri
gații întîrzie să în
ceapă. La Tamaș, 
Scorțenf, Racova, Blă- 
geștj și în alte unități, 
care și-au înscris pe 
hîrtie să amenajeze 
suprafețe între 100— 
220 hectare, nu s-a 
clintit nici măcar un 
deget în acest scop. 
Conducerile acestor 
cooperative au uitat 
se vede că trebuie să

se aprovizioneze din 
iarnă încă cu cheres
tea, ciment, nisip, ba
last și alte materiale, 
necesare pentru lu
crările hidrotehnice. 
Ca atare, așa cum ne 
informează inginerul 
Victor Stingă, direc
torul OCPGA Bacău, 
nici una din cele 60 
de lucrări hidrotehni
ce nu a fost atacată 
pînă la această dată. 
Nu se lucrează nici 
la terasamente șl ca
nale. Nu există forță 
de muncă 7 Dimpo
trivă ! La această da
tă. în cîmp, chiar 
dacă a început cam
pania de însămînțări, 
lucrează în special 
mecanizatorii și con
ducătorii de atelaje. 
Rezultă, deci, că pen
tru a se ajunge la 
pomparea apei este 
nevoie înainte de o 
altă pompă : una de 
pompat inițiativă. E 
o treabă ce se poate 
faoe simplu, fără pre
gătiri simandicoase, a- 
dică fără „pompă".

• Cum se fotografiază 
o păcăleală

La redacție s-a pri
mit o scrisoare în care 
un redactor era invi
tat să asiste, pe data 
de 3 aprilie, la pune
rea în funcțiune a pri
mei pompe din cadrul 
stației de pompare de 
la Mihai Viteazu — 
Vlad Țepeș din siste
mul de irigații Gălă- 
țui-Călărași. In scri
soare se arăta că 
stația de pompare de 
la Mihai Viteazu, ju
dețul Ialomița, este u- 
nică în Europa, din 
punct de vedere al 
concepției și al fun
dației și se sublinia că 
ar fi o plăcere ca un 
redactor să asiste la 
primul debit de apă 
pulsat i din salba ■ de * i 
lacuri Gălățui pe plat
forma Bărăganului. De------— _x even-

se 
tov. 
di- 
cu

asemenea, că 
tuale precizări 
pot obține de la 
ing. Aurel Popa, 
rector al T.C.I.F.

• 0 mină

sediul în Capitală. Un 
fotoreporter se pregă
tise să participe la a- 
cest eveniment. Dar 
cînd am adus Ia cu
noștință intenția noas
tră de a imortaliza 
punerea în funcțiune 
a stației, tov. director 
Aurel Popa a răspuns 
mirat : „S-ar putea să 
fie o glumă. La stație 
mai este serios de lu
cru". Am crezut mai 
întîi 
ba
ce-i drept cam întîr- 
ziată. Am aflat însă 
că, de fapt, altceva 
era întîrziat : ter
menul de punere în 
funcțiune a stației 
fusese depășit. In 
ce ne privește, aș
teptăm în continuare 
invitația 
cînd apa 
gîrlă.
paratul 
gătit

că a fost vor- 
de o glumă,

- firește 
va curge 

Avem și a- 
fotografic pre-

de
Iîngropata 

sub cenușă
De mai mulți ani, 

între întreprinderea 
minieră „Dobrogea" și 
diferite uzine chimice 
din țară se poartă in
terminabile discuții 
în legătură cu valo
rificarea piritei — ma
terie primă folosită la 
fabricarea acidului 
sulfuric — care, pe 
lingă sulf, conține și 
diferite alte metale u- 
tile, cum ar fi bună
oară fierul. Nu știm 
cît timp vor mai 
dura de acum înainte 
asemenea discuții, 
știm în schimb că pînă 
în prezent nu s-a a- 
juns la nici un rezul
tat, conducerile uzine
lor în cauză susținînd 
pe bună dreptate că 
ele nu utilizează de
cît sulful, restul me
talelor neinteresin- 
du-le. Problema recu
perării de urgentă a 
minereurilor utile din 
cenușele de pirită și, 
îndeosebi, a fierului 
capătă o importantă 
deosebită, mai ales 
dacă avem în vedere

cantitățile mari de a- 
semenea reziduuri ce 
rezultă din procesul 
de fabricație a acidu
lui sulfuric. Numai la 
Uzina chimică din Nă
vodari — după cum a 
constatat corespon
dentul nostru R. A- 
postol — zilnic se a- 
runcă peste 1 200 tone 
de cenușă de pirită 
care, depozitată în 
halde, s-a transformat 
în decursul anilor în
tr-un veritabil munte. 
Și aceasta numai la 
Năvodari, fără a mai 
lua în considerare și 
celelalte fabrici simi
lare din țară. Propu
nerea valorificării a- 
cestor adevărate „mine 
de fier" este mai ve
che, dar lipsa de co
laborare între diferi
tele ministere intere
sate nu a dus încă la 
o soluționare practică. 
Cine 
loare 
tantă 
terie
nume 7

va pune 
această 
resursă 

primă și

în va- 
impor- 

de ma- 
cînd a-

• Inventatorii 
de mlaștini

In agricultură apa-i 
bună cînd o al la vre
me. O ploaie venită 
la timp face mi
nuni pentru recoltă. 
Dar, uneori apa nu-i 
bună nici în cizme. 
Despre un asemenea 
ultim aspect ne rela
tează tov. Ion Pancu, 
președintele coopera
tivei agricole de pro
ducție Bratovoești, ju
dețul Dolj, tntrucît o 
mare parte din cea 
mai fertilă suprafață 
a cooperativei se află 
în lunca Jiului, cu 
cîțiva ani în urmă, în
treprinderea de ’ex
ploatare și întreținere 
a lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare a 
executat un dig de 
apărare împotriva i- 
nundațiilor cauzate de 
apele Jiului. Cînd s-a 
ridicat digul nu s-a 
ținut însă seamă să

se facă șî amenajări
le pentru scurgerea 
apelor provenite din 
ploi și din izvoarele 
naturale. Din această 
cauză, pe o suprafață 
de circa 200 ha, nive
lul apelor freatice s-a 
ridicat, iar pe circa 
60 ha au apărut mlaș
tini, săraturi, se dez
voltă plantele de bal
tă. Deși în nenumăra
te rînduri cooperativa 
a făcut demersuri pe 
lingă această între
prindere, solicitînd un 
proiect pentru a înlă
tura acest neajuns, 
pînă în prezent nu s-a 
întreprins nici o mă
sură. Așa se face că 
cel mai bun teren al 
cooperativei este su
pus degradării.

Pentru a inventa... 
mlaștini era nevoie, 
oare, de ditamai între
prindere specializată 1
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Sesiunea științifică
a Academiei Republicii

Socialiste România
consacrată semicentenarului
Partidului Comunist Român

Luni au început la București lu
crările Sesiunii științifice a Adună
rii Generale a Academiei Republicii 
Socialiste România, consacrată semi
centenarului Partidului Comunist Ro
mân. Sesiunea are ca temă cercetă
rile multidisciplinare și interdiscipli
nare, originea, dezvoltarea și per
spectivele lor.

La ședința de deschidere a lucră
rilor au luat parte tovarășii Manea 
Mănescu, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al C.C. al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
Științe Sociale și Politice, Gheorghe 
Cioară, membru al C.C. al P.C.R. 
președintele Consiliului Național 
pentru Știință și Tehnologie, acade
micianul Aurel Moga. președintele 
Academiei de Științe Medicale, aca
demicianul Grigore Obrejanu, vice
președinte al Academiei de Științe 
Agricole și Silvice.

La sesiune participă numeroși aca
demicieni, cadre didactice din 
țămintul superior, cercetători.

Cuvîntul de deschidere a 
rostit de academicianul Miron 
lescu, președintele Academiei, 
a spus printre altele : Aniversarea 
a 50 de ani de la înființarea parti
dului este, pentru noi toți, un prilej 
de analiză a activității de pînă acum, 
de definire a etapelor viitoare. 
Călăuzit de ideea importanței pe 
care, In mod obiectiv, revoluția știin
țifică și tehnică o are în evoluția 
societății contemporane, partidul a 
ereat condiții mereu mal bune pen
tru dezvoltarea științei și legarea ei 
de practică, pentru întărirea și mo
dernizarea continuă a bazei materia
le, luînd măsuri pentru perfecționa
rea conducerii și coordonării cercetă
rii științifice. Gradul intens de spe
cializare a științelor în epoca con
temporană, în cadrul progresului 
rapid al științei și tehnicii pe plan 
mondial, a spus vorbitorul, are drept 
corolar necesitatea de sintetizare, de 
corelare multiplă a ariilor științifice, 
iar ca metodă de lucru cooperarea 
în echipe multidisciplinare, pentru 
rezolvarea problemelor mari care 
stau în fața cercetării actuale. 
Intelectualii de azi au fericirea de 
a fi contemporanii unei epoci mărețe 
din istoria poporului român, epocă 
ce deschide tuturor forțelor națiunii 
noastre un cimp nelimitat de afir
mare. Spiritul revoluționar ce stră
bate întreaga activitate a partidului 
nostru constituie un model pentru 
toți oamenii de știință, dornici să-și 
închine întreaga forță a gindirii lor 
creatoare înaltelor idealuri ale uma
nismului socialist.

tnchinlnd manifestarea noastră ști
ințifică semicentenarului Partidului 
Comunist Român, permlteți-mi să 
aduc salutul nostru de înaltă stimă 
și adîncă recunoștință partidului, Co
mitetului său Central, tovarășului

învă-
fost 

Nico- 
care

Nicolae Ceaușescu, a spus în înche
iere vorbitorul.

Programul sesiunii cuprinde 69 de 
comunicări, care vor fi prezentate în 
ședințe plenare și pe secții. Tematica 
acestor comunicări abordează, pe de 
o parte, problemele fundamentale ale 
unor domenii, ele însele multidisci- 
plinare, ca genetica, ecologia, holo- 
grafia, informatica, fotogrametria, 
magnetohidrodinamica, iar pe de altă 
parte aspecte privind aplicarea unor 
metode, proprii unui domeniu, în alt 
domeniu de cercetare, cum ar fi me- 

. todele și teoriile din matematică și 
statistică aplicate în fizică, în chimie, 
în biologie, în economie, în istorie. 
Totodată, referatele își propun să 
scoată în evidență realizările știin
țifice obținute în cadrul unor cerce
tări complexe sau cu caracter spe- 

, cial, care marchează etape ale dru- 
’ mului parcurs în diferite domenii ale 
științei contemporane. Sînt enunțate, 
de asemenea, sarcinile de perspectivă 
ale investigației științifice în aceste 
domenii Comunicările subliniază în 
același timp că dezvoltarea cunoștin
țelor moderne șl punerea lor în apli
care implică o muncă de cercetare 
colectivă, tot mai strinse relații de 
colaborare și de cooperare științifică 
în cadrul cărora o contribuție de 
seamă o are inițiativa personală a 
omului de știință.

în cursul zilei de ieri au prezen
tat comunicări : academicianul Remus 
Răduleț — O teorie de cimp unitară, 
a unor clase de sisteme fizice linea
re ; academicianul Șerban Țițeica — 
Cercetările interdisciplinare în dome
niul atomic și nuclear ; academicie
nii Octav Oniceșcu și Gheorghe Mi- 
hoc — Statistica matematică — in
strument al științelor naturii și so
cietății ; profesorul Victor Emanuel 
Sahini — Locul chimiei fizice in ca
drul cercetărilor interdisciplinare ; 
profesorul Gheorghe Claudiu Suciu — 
Activitatea de dezvoltare in industria 
chimică, ca expresie a cercetării 
multidisciplinare ; profesorul Liviu 
Constantinescu — Concepții geofizice 
actuale, rezultate din cercetări multi 
și interdisciplinare ; doctor docent 
Paul Dimo — Analiza nodală și ca
racterele euristice inlerdisciplinare 
ale conceptelor ei ; academicianul 
Emil Pop și doctor Viorel Soran — 
Criteriul chimic în filogenia și taxo
nomia plantelor ; academicianul Ște
fan M. Milcu și doctor Mihail D. Nicu 
— Cercetări românești multidiscipli
nare în radiobiologie ; profesorul Ro
man Moldovan — Planificarea și so
ciologia ; profesorul Ștefan Pascu — 
însemnătatea demografiei istorice și a 
statisticii pentru știința istoriei ; 
academicianul Constantin Ionescu- 
Gulian — Știința culturii ca știință 
multidisciplinară ; academicianul Au
rel Avramescu — Cercetări multidis
ciplinare în informatică.

; Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

Festivalul cultural-artistic
al pionierilor și școlarilor

A început faza zonală a festivalu
lui cultural-artistic al pionierilor ?i 
școlarilor, organizat de Ministerul ln- 
vățămintului, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor și Comitetul 
de Stat pentru Cultură și Artă, in 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

Această ampli manifestare a celor 
mai tinere talente reunește peste 
14 000 de participanți din întreaga 
țară. Grupați in formații corale, or
chestrale, coregrafice etc., ei oferă

spectatorilor din București, Arad, 
Baia Mare, Bacău, Galați și Turnu 
Severin spectacole cu un repertoriu 
variat, cuprinzind cintece și versuri 
închinate partidului și patriei socia
liste, precum și jocuri populare ro
mânești, lucrări simfonice, melodii 
de muzică ușoară.

Competiția se va încheia la Galați. 
Intre 24—25 aprilie, cind juriul pre
zidat de cunoscutul muzician D. Bo
tez va premia pe cei mai buni dintre 
arti'știi-pionieri. (Agerpres)

Teatrul Național „I. L. Caragiale* 
s-a impus in ultimele stagiuni prin- 
tr-o prezență dinamică, prin iniția
tive artistice cu un puternic ecou in 
peisajul nostru teatral. Orientarea și 
maturitatea opțiunilor repertoriale, 
precum și înalta calitate artistică a 
spectacolelor realizate sînt două as
pecte esențiale sub care ar merita 
să fie elogiată, în primul rînd, acti
vitatea Naționalului bucureștean.

Prima scenă a țării s-a remarcat 
în această perioadă atit prin efo-tul 
abordării dintr-o perspectivă înnoi
toare a textelor clasice și contempo
rane ale creației universale, cît și 
printr-un efort susținut de promo
vare și impunere a dramaturgiei ori
ginale —prin intermediul unor reali
zări scenice de ținută. Valoarea pri
mei scene a țării o probează perfor
manțele actoricești din „Cui i-e frică 
de Virginia Woolf", o probează „Re
gele Lear", acea revelatoare piatră . 
de încercare a 
multiplelor și a- 
tit de diferitelor 
disponibilități ale 
colectivului înti
nerit al Naționa
lului. O probea
ză 
spectacol 
mera de 
de Paul 
în regia 
Co jar — 
cert cel mai bun 
dintre numeroa
sele spectacole de 
pe cuprinsul țării 
cu această piesă. 
O probează re
centele montări 
cu „Să nu-ți faci 
prăvălie cu sca
ră" de Eugen 
Barbu și „Săp- 
tămîna patimilor" 
de Paul Anghel 
— montări de na
tură să impună 
două creații ale 
scrisului drama
tic românesc, cu 
o forță pe care 
premierele lor ab
solute, ce au 
vut loc cu 
va 
au 
de

Timpurile glorioase ale ascensiu
nii bătrînului Domnișor au trecut de 
mult. Iar bâtrina Elena este singu
rul martor, singura dovadă a reali
tății acelor vremuri și a existenței 
acelor oameni. Cu un simț al relati
vității mai puțin ascuțit, doar bă- 
trina ar fi putut fi un personaj tra
gic. Doar ea, fiindcă doar ea mai are 
resurse autentice de rezistență ; 
fiindcă doar ea pare a mai fi capa
bilă prin energia și fermitatea cre
dinței in mijloacele care au favori
zat ascensiunea familiei sale să se 
opună destrămării la care aceasta 
este condamnată. Elena Domnișor 
este unul dintre personajele cele mai 
complexe ale piesei, o tulburătoare 
mărturie artistică asupra unei lumi 
apuse. Ea polarizează și unifică exis
tența tuturor celorlalte personaje, 
contribuie la conturarea dimensiuni
lor reale ale „dramelor" lor.

excelentul 
cu „Ca- 
alături" 
Everac, 

Iui Ion 
în mod

„SA NU-ȚI FACI
PRĂVĂLIE
CU SCARA"

de Eugen BARBU
a- 

cîți- 
ani în urmă, 

fost departe 
a o atinge.

★
Titlul piesei lui 

Eugen Barbu, „Să 
nu-ți faci prăvă
lie cu scară", re
produce unul dintre îndemnurile „de
calogului" de conduită practică al 
cîrciumarilor și negustorilor din 
Grivița. O povață urmărind să-1 
sustragă pe posesorul prăvăliei, 
concurenței și invidiei vecinilor. O 
povață urmărind să- i permită la 
vremuri grele, ca, trăgînd oblonul, să 
treacă cît mai neobservat, neatins și 
apoi să reapară brusc, pentru a pes
cui în apele încă tulburi : bani peste 
bani, acareturi peste acareturi. A- 
ceastă povață și desigur mai ales al
tele, care l-au ajutat să-și ridice 
casa și prăvălia și să-și sporească 
necontenit averea, 
vreme utile pentru 
nișor.

Dar Eugen Barbu nu se ocupă în 
„Să nu-ți faci prăvălie cu scară" 
de ascensiunea Domnișorilor ci de 
„decăderea" lor și prin ei de decă
derea unei lumi, o decădere de la 
care nu te poate sustrage înțelepciu
nea vechilor sfaturi, o decădere dra
matică, dar nu tragică. Istoria va ac
ționa cu mecanismul ei implacabil 
și va nărui „prăvălia", cu sau fără 
„scară", citadela din ce în ce mai 
șubredă a Domnișorilor, citadela- 
simbol a unei lumi pusă pe căpă
tuială, a unei lumi care-și alcătuiește 
o morală proprie : morala urii, a 
egoismului și minciunii.

în piesa lui Eugen Barbu valorile, 
îndeosebi morale, au fost pervertite. 
Fidelității îi ia locul adulterul. 
Puritatea se lasă ademenită și macu
lată de pasiuni mimate, indoielnice. 
Matriarhatul, chiar fidel spiritului 
„tatălui", nu mai reprezintă un re
mediu și epitaful de oe mormîntul 
bătrînului Domnișor pare din ce în 
ce mai bizar și comic. Ritualul me
sei în familie (prin care mica bur
ghezie in ascensiune, se autoeducase 
cindva) este călcat în picioare. Fes
tinul devine animalic. Vinul curge 
pe podele și transformă și casa în 
circiumă. Gică Hau-hau, cel ce pre
vestește destinul sumbru al acestei 
lumi, este, din acest punct de ve
dere, un vizionar.

pe scena Teatrului Național
„I. L. Caragiale" din București

Cronică dramatică

Domnișorii, adevărații Domnișori,
1 mult dra- 
i demnitate, 

unor acte 
gesticulînd 

cu ultime 
pasiune și 

se

s-au dovedit o 
neamul Dom-

note de lectură • note de lectură • note de lectură

O valoroasă lucrare
de pedagogie comparată
Educația, în accepția sa 

aplicativă, se comportă In 
funcție de loc și de timp, 
oferind demersului compa
rativ posibilitatea de a o- 
pera confruntări, adeseori 
pasionante și totdeauna u- 
tile.

Dedicînd ultima 
crare metodologiei 
rative în educație 
țămînt, pedagogiei 
rate, prof. dr. docent Stan- 
ciu Stoian construiește în 
fapt o sinteză comprehen
sivă a instrumentației de 
care dispune pedagogia 
contemporană, tn accepția 
sa teoretică și aplicativă, 
pentru a realiza plenar a- 
cest transfer din planul 
acumulării informaționale 
descriptive în cel al con
strucției teoretice, prin con
fruntarea soluțiilor. Auto
rul sintetizează astfel preo
cupări vechi de peste trei 
decenii — lucrări apărute 
începind cu anul 1939 — 
reprezentînd mărturii ale 
unui interes constant pen
tru domeniul căruia 
închinată prezenta 
grafie.

Lucrarea (apărută în E- 
ditura didactică și pedago
gică) reflectă în structura 
sa cele trei orientări fun
damentale în preocupările 
autorului : sinteza metodo
logică, problematica actua
lității, construcția teoretică.

Veche ca problematică, 
dar relativ nouă ca știintă 
constituită, pedagogia com
parată propune încă discu
ției definirea conceptelor 
sale de bază. Tocmai aces
tei definiri, în perspectivă 
istorică, a cimpului ei de 
acțiune îi este dedicat pri
mul capitol al lucrării. E- 
fortul analitic nu este insă

sa lu- 
compa- 

și învâ- 
compa-

îi este 
mono-

limitat la sfera pedagogiei, 
ci se extinde la domeniul 
culturii în general, al lite
raturii în special cu nu
meroase și semnificative 
referințe la filozofia cul
turii. Pe temelia acestei a- 
nalize, într-o viziune ma- 
terialist-istorică, autorul 
schițează o istorie a edu
cației comparate, consem- 
nînd cu consecvență con
tribuția românească la e-

se înfățișează lectorului ca 
o cercetare de psihologie 
și logică a comparației 
centrată îndeosebi pe de
finirea valorii epistemolo
gice a acestei operații a 
gindirii, in știință și, cu 
deosebire, in pedagogie. 
Structura operațională a 
comparației, condițiile și 
mecanismele sale (juxta
punerea, descrierea, expli
carea, înțelegerea), ca și

STANCIU STOIAN : Metodologia compara
tiva în educație și învâțămînt. Pedagogia 

comparată

me actuale", examinează 
într-o perspectivă compa- 
rativistă totalitatea proble
melor de educație. Cu a- 
jutorul unui sugestiv ma
terial ilustrativ, lectorului 
1 se oferă posibilitatea de 
a confrunta diferitele so
luții ce s-au dat în țări și 
epoci diferite, problemelor 
de educație, instrucție și 
invățămint, explicate de 
autor prin racordarea la 
matricea națională, socială 
și culturală.

Autorul acordă o atenție 
deosebită perspectivelor e- 
ducației, metoda compara
tivă unindu-se, (în cerce
tările privitoare la tornia- 

pedagogice 
la situația 
perspective), 
prospectivă.

pier fără eroism, cel 
matic. Pier suferind fără 
schițînd doar începutul 
de autodefinire. Pier 
zgomotos și violent, i 
resurse de vitalitate, i 
orgoliu : frații nu se omoară 
între ei, așa cum visează în som
nul lor chinuit și cum se amenință 
mereu ; Vasile nu-și omoară so- 
soția adulterină, așa cum îl bate gîn- 
dul ; aceasta nu-și părăsește soțul ; 
băiatul nu-și reneagă tatăl, iar Silvia 
oscilează în a-1 părăsi sau nu pe se
ducătorul de două parale.

„Să nu-ți faci prăvălie cu scară" 
reconstituie, așadar, în cadrul unei 
piese de atmosferă, o lume în dis
pariție. Ea este inspirată din acea 
lume cu care ne-a familiarizat în
deaproape literatura interbelică. 
Scrisă dintr-o altă perspectivă, su
perioară pieselor consacrate aceluiași 
mediu, „Să nu-ți faci prăvălie cu 
scară" certifică o firească, detașare 
critică. Accentele sint mutate din
spre tragic către satiric și critic, 
dinspre compătimire către denunța
rea meschinăriei și inconsistenței 
dramelor și eroilor acestei lumi. Din 
acest punct de vedere, inscriindu-se 
și dezvoltind o tradiție ce pornește 
de la clasici, Eugen Barbu este o 
conștiință lucidă și critică, izbutind 
să se sustragă atitudinii sentimen
tale, să construiască melodrama mai 
alas din perspectiva comică. Eugen 
Barbu se arată încă o dată cu a- 
ceastă piesă un cunoscător și un 
observator fin și aplicat, al lumii 
pestrițe, lumea de un „pitoresc bles
temat" și „otrăvit". acel pitoresc 
unic, lnconfundabil, al mahalalei 
bucureștene, pe care-1 știam și din 
romanele și nuvelele sale.

Piesa pe care o vedem reprezen
tată astăzi face proba vocației și meș
teșugului dramaturgului Eugen Bar
bu. Fiorul liric, cel mai adesea as
pru, generat da contraste, specific 
prozei lui Barbu, se metamorfozează 
și alimentează aici tensiunea drama
tică. Oscilația intre reconstituirea fi
delă, aproape „fotografică", ce ne 
răscolește amintirile, și șarja gro- 
tescă dă forță și relief reflectării 
realiste și impune o tipologie drama
tică de o autenticitate memorabilă. 
La pregnanța acestei tipologii, la 
reușita conturării unor caractere cu 
existență aproape autonomă — reu
șită care face din scriitor un crealor 
demn de a concura starea civilă — 
o însemnată contribuție o are fires
cul dialogului, precum și — din nou 
pe linia bunelor tradiții ale „carac- 
teriologiei" dramatice românești — 
limba la care recurge autorul. In 
ciuda unor expresii pitorești, speci
fice mediului, textul piesei impune 
prin claritatea și expresivitatea lim
bajului — calitate cu care 
ne-a obișnuit 
sale.

Spectacolul 
ționalului în 
spectacol ce 
consacrare bucureșteană a piesei, iz
vorăște dintr-o apropiere plină de 
dăruire, dintr-o înțelegere matură a 
piesei, ceea ce duce la o tălmăcire 
scenică fidelă.

autorul
și in alte scrieri ale

Realizarea recentă a Naționalului 
este „un spectacol de actori". Un 
spectacol la care, insă nu puțin lu
cru, chiar și munca dusă de către re
gie cu actori experimentați este e- 
videntă în rezultate dintre cele mai 
îmbucurătoare. Un spectacol la at
mosfera căruia scenografia (semnată 
de Mihai Tofa,n) .— „reconstituire" 
interpretată artistic a unui inspirat și 
de bun gust bric-ă-brac de vechituri, 
extins la nivelul a două caturi sec
ționate — are o contribuție însem
nată. Decorul susține atmosfera spe
cifică a piesei și „decupajul" carac
terelor ei. El sugerează pregnant 
climatul de mizerie a existențelor, 
de incertitudine a destinelor, precum 
și clocotul nestăpînit al instinctelor, 
degenerarea in patologie a sentimen
telor.

Regăsim în acest spectacol, adec
vate textului abordat, atribute carac

teristice stilului și 
talentului Sandei 
Mânu. Regăsim 
ingenioase soluții 
de mișcare sceni
că și de imagina
re a unor acțiuni 
fizice, de natură 
să accentueze pre
zența personaje
lor in scenă și să 
dezvolte relațiile 
dintre ele (coabi
tarea, suspecta
rea. tatonarea, 
confruntarea pa
sională sau — 
dimpotrivă — izo
larea, indiferența 
reciprocă). Regă
sim știința de a 
învia și cumula, 
da a concentra 
intr-un tot deta
liile de și din via
ță ; priceperea de 
a potența dialogul 
și mai mult, de a 
valorifica și dez
volta jocul de e- 
chipă. Ceea ce 
i-am reproșa, to
tuși Sandei Mânu 
este, pe alocuri, 
excesul natura
list, pierderea 
măsurii în gesti
culație și în cioc
niri fizice, și. cîte- 
odată, pierderea 
ritmului. De ase
menea, rezolvarea 
scenică cam gră

bită și abruptă a finalului piesei, ca
ricaturizarea excesivă a compozițiilor 
unor personaje, și poate absența unui 
accent tragic în plus, accent care 
există în textul dramatic.
' Spectacolul, Naționalului readuce 

în centrul atenției pe una din marile 
actrițe ale scenei românești : Euge
nia Popovici. Actrița — care face 
parte din galeria marilor interpreți 
ai Naționalului — realizează încă o 
dată (a cita oară?) de data aceasta nu 
intr-un rol episodic, ci cu o partitură 
bogată și nuanțată — o nouă demon
strație a excepționalelor ei resurse ; 
resurse care ascund o adîncă inteli
gență, o rafinată și experimentată 
știință, toate acestea așezate, indis
cutabil, sub semnul unui mare ta
lent. Elena Domnișor, incarnată de 
Eugenia Popovici, are o copleși
toare fascinație a autenticului și a fi
rescului. Contribuie la această im
presie mijloacele binecunoscute, nici
odată osificate în manieră, și atît de 
greu de exprimat prin cuvînt — ale 
actriței. Să amintim pitorescul rafi
nat și umorul frust ; să amintim 
doar acea alternanță dintre senină
tate și bunătate angelică, și copilă^ 
roasa maliție și îndîrjire.

A secondat-o un excelent grup de 
actori din trupa Naționalului. Fie
care dintre ei, începind cu Dem Ră
dulescu (in rolul unui „nou" Rică 
Venturiano, al unui alt timp, un Rică 
Venturiano mal mult sentimental de- 
cît demagog) și sfirșind cu Rodica 
Popescu (interpreta Linei — servitoa
rea) și Constantin Stănescu (Gică 
Hau-hau) s-a relevat ca o prezență 
vie ce ar merita un plus de atenție. 
Menționînd contribuția exactă și u- 
tilă, prezența dezinvoltă și, prin fi
rea lucrurilor, (a textului), cam de 
suprafață a Ilenei Stana Ionescu și a 
lui George Paul Avram să observăm 
îndeosebi faptul că Dem Rădulescu a 
știut să pună surdină, și variație, și 
nuanță glasului, să-și pondereze e- 
fectele, să-și controleze truvaiurile 
comice, și să fie chiar un Ionică Pară 
simnlu, banal și blînd-liric pînă la 
„înduioșare" în scena seducției. In 
aceeași scenă Ilinca Tomoroveanu — 
trista, modesta, delicata Sil
via, singuratica, dezorientata Sil
vie, capabilă, și fără prea multă ima
ginație, să-1 confunde pe Ionică Pară 
eu un falnic stejar, cu Ionică-Făt- 
Frumos, a făcut încă o dovadă a fi
nețe! și discreției talentului său.

Compunînd, în raport cu tonul ge
neral al spectacolului, rolul eternei, 
iremediabilei domnișoare, al fetei bă- 
trîne (nedăruită de natură, urîtă, dar 
cinstită, generoasă și bună — pînă la 
a-și coase ultimele iluzii în rochiile 
albe ale tinerelor mirese în al căror 
simbol mai crede), Raluca Zamfi- 
rescu a creat o apariție și, totodată, 
un personaj memorabil.

In sfirșit. Matei Alexandru și Petre 
Gheorghiu fac dovada unui cert ni
vel de profesionalitate.

Să încheiem subliniind, așadar, că 
recentul spectacol al Naționalului 
bucureștean face încă o dată dovada 
virtuților actorilor săi și propune pe 
afișul stagiunii un spectacol remar
cabil.

FLORIAN ȘTEFĂNESCU-GOANGĂ 
ilustru inaintaș

al psihologiei românești
experi- 
Florian 
din fi- 
noastre
5 anri- 
unde a 
viitorul

Marcantă personalitate a gindirii 
și școlii românești, a cărei operă și 
activitate a contribuit la afirmarea 
și dezvoltarea psihologiei 
mentale în țara noastră, 
Ștefănescu-Goangă este una 
gurile luminoase ale culturii 
naționale.

Născut acum 90 de ani, la 
lie 1881 la Curtea de Argeș, 
urmat și primele clase —
om de știință și-a făcut studiile me
dii și universitare la București. La 
absolvirea facultății de litere și fi
lozofie a fost numit profesor la li
ceul V. Alecsandri din Galați. Peste 
puțin timp, însă, pleacă la 
niversitatea din Leipzig, unde 
diază și susține doctoratul sub 
drumarea celebrului profesor de 
hologie W. Wundt, cu teza deosebit 
de valoroasă „Cercetări experimen
tale asupjja tonalității afective a cu
lorilor", citată și astăzi în multe 'din 
lucrările de specialitate

In anul 1920 este numit profesor 
la Universitatea din Cluj. începe 
acum pentru Ștefănescu-Goangă o 
perioadă deosebit de fertilă. Spi
rit energic, organizator deosebit 
de talentat, el înființează la 
Cluj, la numai un an de la venirea 
sa, al doilea laborator de psihologie 
din tară, după cel al Iui Rădulescu 
Motru. în anul 1922 pune bazele pri
mului Institut de psihologie experi
mentală comparată și aplicată din 
țara noastră, care atit prin organi
zare cit și prin dotarea tehnică și 
științifică se situa la un nivel ridi
cat.

Adept al metodei experimentale, 
— el a orientat cercetările din ca
drul institutului și al facultății pe 
făgașul sigur al faptelor și investiga
ției concrete. Prin această prismă 
a abordat ilustrul cercetător multi
ple domenii de mare importanță so
cială cum ar fi psihologia muncii, 
psihologia copilului, psihologia defi- 
cienților, orientarea profesională. 
Prin cercetările sale, Florian 
nescu-Goangă s-a afirmat ca 
telectual legat de problemele 
sale și doritor să contribuie 
Iuționarea lor. „Prin 
pe baze științifice a 
trivit la locul 
nia psihologul 
mod simțitor și 
ridicarea puterii 
in toate domeniile de activitate eco- 
nomico-socialJ și spirituală, dar șl 
la ridicarea bunei stări materiale și

U- 
stu- 
în- 

psi-

Ștefă- 
un in- 
epocii 

la so- 
indrumarea 

omului po- 
potrivit — subli- 
— contribuim în 

eficace nu numai Ia 
de producție a țării

a satisfacerii morale a fiecăruia prin 
așezarea sa in locul in care pute
rile sale fizice, intelectuale și mo
rale pot fi mai bine fructificate". In 
lucrări ca „Selecțiunea capacităților 
și orientarea profesională", „Educa
ția copiilor inferior și superior do
tați", „Adaptarea socială" — toate 
rod al unor cercetări concrete deose
bit de interesante — el emite idei 
valoroase și actuale, promovează o 
concepție înaintată privind unitatea 
dintre organism și mediu și rolul pe 
care-1 dețin procesele neuropsiholo- 
gice in reglarea și înfăptuirea aces
teia.

Prin activitatea sa științifică, di
dactică și organizatorică, Florian 
Ștefănescu-Goangă a reușit să fun
damenteze școala psihologică ce 
practica experimentul și testul pen
tru cunoașterea vieții psihologice, 
formînd sub îndrumarea sa atentă o 
pleiadă de tinere cadre care se vor 
afirma mai tîrziu ca personalități de 
frunte ale științei românești. Ca o 
recunoaștere a meritelor sale știin
țifice, dar șl a talentului său de bun 
organizator, a fost ales în 1932 rector 
al Universității din Cluj. Este pe
rioada în care, sub conducerea și 
îndrumarea sa. se reorganizează 
și se îmbogățește Grădina ti
tanică din Cluj, se construiesc 
clinici pe lingă Universitate, cămine 
studențești și este clădit Colegiul 
Academic, actualmente Casa univer
sitarilor.

Ca și alțl Intelectuali cu vederi 
democratice, progresiste, Florian 
Ștefănescu-Goangă a devenit ținta 
atacurilor bandelor legionare care In 
1938 au încercat să-1 asasineze tră
gînd asupra lui focuri de armă. Din 
fericire, nu a fost rănit mortal. O 
dată cu venirea la putere în septem
brie 1940 a dictaturii fasciste, a fost 
înlocuit din funcția de rector.

După eliberare s-a înrolat activ 
în rîndul forțelor democratice, pro
gresiste. Reintegrat ca profesor 
la Cluj, a mai funcționat nu
mai pentru puțin timp, fiind 
pensionat datorită vîrstei înain
tate. A murit în 1958 la București.

Prin opera sa științifică, prin ac
tivitatea sa de organizator, de crea
tor de școală psihologică, de mili
tant pentru dezvoltarea școlii ro
mânești — Florian Ștefănescu-Goan
gă și-a înscris numele pentru tot
deauna in istoria culturii românești.

Paul DOBRESCU

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII SEMICENTENARULUI
Elevii aduc omagiu partidului

Frecventa afirmare concertistică, 
dar mai ales nivelul, calitatea inter
pretativă a' ''Z j formațiilor muzicale de 
tineret, au clarul, și meritul de a sti
mula corurile școlare. Recent, ■ pur- 
tînd pecetea manifestărilor consa
crate semicentenarului partidului, în 
sala Ateneului Român a fost găzduit 
un concert susținut de corul liceu
lui „Mihai Viteazul" — formație 
distinsă cu premiul I la Concursul 
național al corurilor școlare. Corul 
liceului, sub conducerea profesoarei 
Valeria Nica Chiriță — sufletul a- 
cestei merituoase formații muzicale 
— a reușit să se impună auditoriului 
prin deosebita muzicalitate, prin 
repertoriul variat, prin calitatea re
marcabilă a interpretării.

Concertul, cuprinzind lucrări ro-

mănești clasice ți modeme, a impre
sionat plăcut prin prospețimea fi 
sensibilitatea expresiei muzicale. S-au 
remarcat în mod deosebit interpre
tările date pieselor corale ale lui 
loan Chirescu, Nicolae Oancea, Ale
xandru Pașcanu. Un moment emo
ționant l-a constituit interpretarea 
unei compoziții aparținînd elevului 
Lerescu Sorin, prezent ți în calitate 
de interpret pe scena Ateneului. 
Acompaniamentul pianistic susținut 
de Viorica Cojocaru — discret și 
bun. Sîntem convinți că în apro
piatul turneu pe care îl va între
prinde (la Galați, Bacău, Piatra 
Neamț, în orașul Gh. Gheorghiu-Deț) 
concertele susținute vor aduce coru
lui meritate aprecieri.
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11,00 Teleșeoală — emisiune în co

laborare cu Ministerul Invâ- 
țămîntulul. Ciclul de eml- 
slunl-consultațll pentru exa
menul de admitere tn tnvă- 
țămtntul superior
• Matematică : Probleme de 

analiză matematică (I)
• Chimie : Sistemul perio

dic al elementelor în lu
mina Teoriei atomice a

-lui Bohr
18,00 Deschiderea emisiunii 

Ateneu — emisiune de actua
litate muzicală 
în program :
• Lucrări muzicale în

stea semicentenarului
P.C.R.

• Artiști români peste ho-

18.15 Toate pînzele sus ! — «mi
siune pentru pionieri
Din cuprins :
• Itinerar de vacanța « Vi
trina cu cărți • Invitația 
„Ghioceilor teatrului". Pre
zentatorul emisiunii: Florin 
Piersic

19,00 Reflector
19.15
19,20

Publlcitate
1001 de seri — emisiune pen
tru cei mici
Telejurnalul de seară
50 de ani, in 50 de evocări 
Anul 1943

19,30
20,00

211.10 Seară de teatru : „Alibi pen
tru eternitate"
Scenariu de televiziune de 
Dan Tărchilă
Regia : Ion Bama
In distribuție : Gheorghe Co- 
zoricl, Ileana Predescu, Ion 
Marinescu, Aurora Sotropa, 
Anda Caropol, Constantin 
Rauțchi.
Saltă hora bucuriei
Carnet cinematografic 
Reportaj TV
„De aici încep răspunderile" 
Emisiune de Ion Sava 
Telejurnalul de noapte 
Ritmuri moderne cu Johny 
Răducanu și cvintetul său.
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dificarea acestei ramuri a 
științelor pedagogice, in 
contextul diferitelor orien
tări și poziții evidențiabile 
in pedagogia contemporană. 
Citind definiția lui Vexliard 
(„pedagogia comparată este 
o disciplină de cercetare, 
care tinde să degajeze cu
noștințe noi, de ordin teh
nic și practic, prin 
fruntarea a două sau 
multe 
în uz 
verse 
epoci 
consideră 
comparată poate să 
tribuie la modelarea realu
lui și actualului într-o vi
ziune prospectivă, „să fie 
un mijloc de apropiere în
tre pedagogii popoarelor și 
Intre popoare Înseși".

Capitolul al doilea, in 
care se întreprinde studiul 
metodologiei comparației 
In cercetările pedagogice.

sisteme de 
in diverse 

regiuni sau 
istorice"), 

că |

con- 
mai 

educație, 
țări, di- 

i diverge 
autorul 

pedagogia 
con-

modalitățile concrete de a- 
plicare in pedagogia con
temporană, sînt supuse uTiei 
analize riguroase, 
înfățișează, de 
contribuțiile la o 
mie a cercetărilor 
dagogie comparată 
semnificațiile 
documentării, 
capitolul al treilea, ii con
feră atributele 
tice funcții și 
dispensabilă 
comparative.

Autorul nu se limitează 
însă la simpla definire și 
enumerare a instrumente
lor, ci le utilizează nemij
locit în partea a 
lucrării, dedicată 
melor. Cercetările cu 
vire la „Structura invăfă- 
mintului pe glob azi", 
„Conținutul învățămintulni 
in școala contemporană", 
„Mijloace șt metode pen
tru realizarea învățănnn- 
tului azi", „Citeva proble-

Autorul 
asemenea, 

taxono- 
de pe- 
ca și 

tehnica 
in

Și 
căreia.
unei auten- 
operații in- 
cercetărilor

doua a 
proble- 

pri-

rea gindirii 
contemporane, 
actuală și la 
cu viziunea 
Relațiile noi ale științei cu 
producția și ale amîndo- 
rura cu educația ca și o- 
rientarea socială progresis
tă a educației sînt prezen
tate ca elemente definitorii 
ale pedagogiei 
în care comanda 
va determina din 
mai pregnant 
educațional.

Lucrarea profesorului 
Stanciu Stoian se adresea
ză în primul rînd oameni
lor școlii, cărora autorul 
le-a dedicat, preferențial, 
roadele unei vieți de cer
cetare și acțiune pedago
gică. Viziunea comparatis
tă a fenomenului 
țional va interesa 
toti oamenii de 
care ar dori să 
pasionanta biografie a a- 
cestei fundamentale ..idei- 
forță" a epocii noastre, 
care este educația.

viitorului 
socială 

ce in ce 
demersul

educa- 
Insă pe 

cultură 
pătrundă

Sen ALEXANDRU

L.

realizat pe scena Na- 
regia Sandei Mânu, 
reprezintă o deplină

Natalia STANCU

originale in Capitalăcinema

festive figurează, 
a căror premieră 
sau care văd cu 
rampei, cum sînt

FESTIVAL
18,30 ; 20.45.

• Clanul Sicilienilor : VICTORIA
............................ " 18,30 ; 20,45.- 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 18 ;

LIRA - 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Minunata călătorie a Iul Nils — 
9 ; Taffy și vinătorul — 10,30 ;
12.30 ; 14,30 : CINEMATECA (sala 
Union).
• Prețul puterii : EXCELSIOR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME-

- 8,45 ; 11 ; 13,15 ;
21, FAVORIT - 9 ; 
15,45 ; 18,15 ; 20.30,
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;
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• Haiducii iul Șaptecal : PATRIA
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;
20.30 , LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 :
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Mihai Viteazul : CENTRAL -
8 ; 12 ; 16 ; 20, GRIVIȚA — 10 ;
15.30 ; 19,30, AURQRA — 9,30 ; 15 ; 
19, TOMIS - 10.30 ; 15 ; 19, GLO
RIA - 8.15 ; 12 ; 16 ; 20.
• Secretul din Santa Vittoria : 
CAPITOL - 8 ; 10,45 ; 13,15 , 16. 
FEROVIAR - 9,15 ; 12 : 15 ; 18 ; 
20,45.
• Trec zilele : CAPITOL — 19 ; 21.
• Căpitanul Korda : LUMINA -
9 ; 11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
• Cei trei care au speriat Vestul: 
BUCUREȘTI
16.15 ; 18,45 ;
11.15 ; 13,30 :
MODERN —
18.15 ; 20,30.
■ Adio, Granada I :
- 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 :

LODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Omul din Sierra: ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 15,30 î 
17,45 ; 20.
• Pe luciul ghețlt : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
• O duminică tn familie : BU
ZEȘTI — 20,30.
• Renegata : BUCEGI — 15,30 ; 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 10 ; 12,30 ;
15 ; 17,30 ; 20.
• Ultima relicvă : DACIA —
8.30 -20,30 tn continuare.
• Anaconda : TIMPURI NOI — 
9—17 tn continuare ; Program de 
filme documentare — 19 ; 21.
• Cinci pentru Infern : UNIREA
- 10,30 : 15,30 ; 18 : 20,15, FEREN
TARI - 15,30 ; 17,45 ; 20.
« Trandafiri roșii pentru Ange
lica : DRUMUL SĂRII — 15,30 ;
17.45 ; 20, VOLGA - 9,15 ; 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, RAHOVA
- 15,30 ; 18 ; 20,15
a Los Tarantos : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Băieți buni, băieți răi : PACEA
- 15,45 ; 18 ; 20.
e Ctntecele mărit : CRÎNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15. MUNCA — 16 ; 
18 ; 20.
• Vagabondul : VIITORUL — * ;
16 ; 19,30.
• Genoveva de Brabant : MOȘI
LOR — 15 ; 16,45 ; 18,45 ; 20,45.
• Circ fără frontiere : COSMOS
- 15,30.
• Tripla verificare : COSMOS — 
18 : 20.13.

• Filarmonica de „George
Enescu" (la Ateneul Român — 
sala Studio) : Recital de plan sus
ținut de Anatol Dub — 20.
• Opera Română : Faust — 19,30.
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O scrisoare 
pierdută — 15 ; Travesti — 20 ; 
(sala Studio) : Părinții teribili — 
20.
• Teatrul de comedie : Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
tandra" (sala din bd. Schltu-Mă- 
gureânu) : Patru oameni fără 
nume — 11 ; Play Strindberg — 
20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Studio) : Spectacol Lucian Blaga 
— 20.
• Teatrul Gluleștl : Omul care a 
văzut moartea — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Toate 
pinzele sus — 16.
• Teatrul evreiesc de 
placul tuturor — 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" 
Calea Victoriei) : Peter 
(sala din str. Academiei) : Strop 
de Rouă — brotăcelul — 10.

stat : Pe

(sala din
Pan — 10 ;

între 6—11 aprilie se desfășoară în 
Capitală Săptămina dramaturgiei ro
mânești, organizată de Comitetul 
pentru Cultură și Artă al municipiu
lui București, în cadrul manifestări
lor dedicate semicentenarului Parti
dului Comunist Român. Ea prileju
iește o trecere în revistă a celor mai 
reușite realizări ale teatrelor bucureș- 
tene, oglindind stadiul actual de dez
voltare atit a creației dramatice ori
ginale, cit și a artei scenice.

în program sînt înscrise opere ale 
scriitorilor noștri clasici și contempo
rani: Alecsandri, Caragiale, Delavran- 
cea, Lucian Blaga, Mihail Sebastian, 
George Călinescu, Mihail Sorbul, Tu
dor Mușatescu, Victor Eftimiu. Horia 
Lovinescu. Aurel Baranga, Paul Eve- 
rac, Al. Voitin și alții. Pe afișele a- 
cestei microstagiuni 
de asemenea, piese 
a avut loc recent, 
acest prilej lumina
„Să nu-ți faci prăvălie cu scară" de 
Eugen Barbu, „Săptămina patimilor" 
de Paul Anghel, „Patru oameni fără 
nume" de Radu Bădilă, „Timp și 
adevăr" de Eugenia Busuioceanu.

(Agerpres)
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CUVÎNTAREA TOVARĂȘULUI 

NICOLAE CEAUȘESCU

VOM MUNCI PENTRU A ÎNFĂPTUI 
CU CINSTE SARCINILE CE NE REVIN

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

In mijlocul muncitorilor uzinei „Frezer'

Primire la Consiliul Central 
al U. G. S. R.

(Urmare din pag. I)

lismului In lume. (Aplauze pu
ternice).

Desigur, România construiește 
mai de curînd socialismul, iar 
Uniunea Sovietică a trecut la cons
truirea societății comuniste. Dato
rită acestor deosebiri istorice și 
social-economice și problemele se 
pun uneori în mod diferit, meto
dele de construcție socialistă se 
pot deosebi; dar aceasta nu îm
piedică și nu poate împiedica o 
strînsă colaborare între partidele 
și popoarele noastre. Cauza socia
lismului și comunismului, cauza 
apărării păcii, a luptei împotriva 
Imperialismului cere unirea tutu
ror țărilor socialiste, a forțelor so
cialismului, a tuturor forțelor antl- 
imperialiste, a tuturor partidelor

Partidului Comunist Român
la uzina „Frezer" din Moscova

(Urmare din pag. I)

Exprimîndu-și, în numele între
gului colectiv, bucuria de a-i primi 
pe solii poporului român, în frunte 
cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
directorul uzinei le-a înfățișat isto
ricul și dezvoltarea acestui impor
tant obiectiv al progresului tehnic 
al industriei sovietice. Intrată în 
funcțiune în anul 1932, uzina, spe
cializată în producția de burghie, 
freze, tarozi și altele, a depășit în 
prezent de peste 20 de ori capaci
tatea proiectată inițial. Utilajele 
speciale, liniile automate, mai ales 
introducerea sistemului automat 
de conducere a producției — iată 
cîțiva din factorii care au condi
ționat această creștere.

Directorul uzinei relatează că 
produsele uzinei, purtînd marca 
„Frezer", și care însumează peste 
5 000 tipodimensiuni, se exportă 
în prezent în peste 70 de țări ale 
lumii, printre care și în România.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
interesează de modul în care spe
cialiștii sovietici aplică în pro
ducție cele mai noi cuceriri ale 
tehnicii, de preocupările privind 
creșterea productivității muncii, 
organizarea întreprinderii, împăr
tășește gazdelor din realizările șl 
preocupările specialiștilor români 
în acest domeniu.

Se vizitează apoi centrul de 
calcul electronic, unde cu ajuto
rul mașinilor moderne se con
duce procesul de producție, inclu
siv aprovizionarea cu materii pri
me, elaborarea și livrarea produc
ției.

în continuare, oaspeții sînt invi
tați să viziteze principalele sec
ții ale uzinei : de tarozi, de freze 
spirale-modul, de burghie, de scu
le de precizie.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ceilalți membri ai delegației, urmă
resc fluxul de producție, oprin- 
du-se în dreptul mașinilor de înal
tă productivitate. Pe parcursul 
vizitei, secretarul general al Par
tidului Comunist Român se între
ține cordial cu muncitori, printre 
care cu Lidia Soloviova, Elena 
Muhnina, Farina Kondrakova și 
alții. Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se interesează de rezultatele obți
nute în producție, de condițiile de 

comuniste și muncitorești, pentru 
că numai unite ele pot juca rolul 
important ce le revine în viața in
ternațională. (Aplauze puternice).

Doresc, în încheiere, să-mi ex
prim o dorință — și anume, să a- 
dresez colectivului de muncitori, 
ingineri și tehnicieni de la uzina 
„Frezer" invitația de a trimite o 
delegație în România — formată 
din comuniști, comsomoliști, sindi
caliști și cuprinzînd, firește și fe
mei, pentru că văd că marea ma
joritate o formează aici femeile ; 
de asemenea, din delegație să facă 
parte și tovarăși din conducerea 
uzinei. Dorim ca o asemenea dele
gație să viziteze România și chiar 
să-și petreacă o parte din concediu 
alături de muncitorii noștri. A- 
ceasta ar duce la mai buna cu
noaștere reciprocă, la întărirea 

muncă și de viață, de preocupările 
de viitor ale colectivelor de mun
citori ai uzinei, adresîndu-le u- 
rarea de a obține noi succese în 
înfăptuirea sarcinilor cincinalului.

La Casa de cultură a uzinei a 
avut loc apoi un miting consacrat 
întîlnirii cu delegația Partidului 
Comunist Român. Sala este împo
dobită cu drapele de stat ale celor 
două țări, cu urări de bun venit în 
limbile rusă și română. întreaga 
asistență întîmpină cu vii și pu
ternice aplauze pe solii-poporului 
român.

Deschizînd mitingul, Vladislav 
Voronkin, directorul uzinei, a a- 
dresat, în numele întregului colec
tiv, un cordial salut tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, delegației Parti
dului Comunist Român. „Prin dum
neavoastră, a spus vorbitorul, do
rim să transmitem întregului popor 
român salutul nostru fierbinte șl 
să-i urăm cele mai mari succese 
în construcția socialistă. Partidul 
Comunist al Uniunii Sovietice și 
Partidul Comunist Român sînt le
gate prin lupta comună, dusă de 
decenii, împotriva imperialismului 
și fascismului, pentru idealurile 
clasei muncitoare. Pentru poporul 
sovietic, poporul român este un 
prieten și un tovarăș de luptă în 
măreața cauză a edificării orîndui- 
rii sociale noi".

După ce a exprimat, din partea 
comuniștilor, aceleași calde urări 
de salut la adresa delegației, a co
muniștilor și întregului popor ro
mân, Vladimir Budorin, secretarul 
comitetului de partid al uzinei, a 
arătat în cuvîntul său că muncito
rii de la „Frezer", ca și întregul 
popor sovietic, se mîndresc pe bună 
dreptate cu realizările Uniunii So
vietice din trecutul cincinal, subli
niate în raportul prezentat la Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. de 
L. I. Brejnev. Referindu-se la 
succesele obținute de colectivul u- 
zinei în întîmpinarea congresului, 
vorbitorul a relevat că, în primul 
trimestru al acestui an, uzina a 
realizat peste plan produse în va
loare de 200 000 ruble.

în continuare, vorbitorul a ară- 
lat : „Știrii bine că. în prezent, 
poporul român este angajat în ac
tivitatea creatoare de îndeplinire a 
noului plan cincinal, ale cărui di
recții principale au fost trasate de 

prieteniei dintre oamenii muncii 
din România și Uniunea Sovietică, 
a colaborării dintre popoarele 
noastre. (Aplauze îndelungate).

Doresc să vă urez din toată ini
ma succese tot mai mari în activi
tatea dumneavoastră, să realizați 
cu succes sarcinile stabilite de Con
gresul al XXIV-lea al P.C.U.S. Vă 
doresc tuturor multă sănătate și 
multă fericire. (Aplauze puternice, 
prelungite).

Trăiască prietenia dintre clasa 
muncitoare din România și din 
Uniunea Sovietică, dintre poporul 
român și popoarele Uniunii Sovie
tice ! (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia dintre po
poarele noastre ! (Aplauze Înde
lungate).

Trăiască pacea și comunismul ! 
(Aplauze puternice, prelungite).

Congresul al X-lea al Partidului 
Comunist Român, care a stabilit că 
România se află în etapa construi
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate și a creării unui trainic 
fundament pentru trecerea treptată 
la comunism".

Referindu-se la relațiile româno- 
sovietice, vorbitorul a spus ; „O 
însemnătate deosebită pentru în
tărirea alianței și colaborării mul
tilaterale sovieto-române are Tra
tatul de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre U.R.S.S. și 
Republica Socialistă România, 
semnat anul trecut. Noul tratat 
este un document de mare însem
nătate politică ; el a deschis noi 
și largi posibilități pentru dezvol
tarea în continuare a legăturilor 
politice, economice, tehnico-știin- 
țifice și culturale dintre statele 
noastre".

Din partea tineretului uzinei, a 
luat apoi cuvîntul Galina Medve
deva, secretara organizației de 
comsomol. După ce a relatat despre 
munca și realizările tineretului de 
la „Frezer" care, în cinstea Con
gresului al XXIV-lea al P.C.U.S., 
și-a îndeplinit înainte de termen 
angajamentele luate, vorbitoarea a 
spus : „Știm că și tineretul român 
participă activ la construirea so
cialismului. Comsomoliștilor noștri 
le este bine cunoscut că pe Șantie
rul hidrocentralei de pe Lotru și 
de la Sistemul hidroenergetic de la 
Porțile de Fier, la lucrările de pe 
șantierele de irigații, de înfrumu
sețare a orașelor și satelor, un mare 
rol revine tineretului român, ti 
urăm mari succese în construirea 
socialismului".

Primit cu vii și puternice aplau
ze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Mitingul s-a desfășurat tntr-o 
atmosferă plină de însuflețire. 
Muncitorii uzinei „Frezer" au fă
cut o caldă manifestare de priete
nie pentru delegația Partidului Co
munist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, dînd glas 
sentimentelor care animă cele două 
popoare — de a se dezvolta și în
tări continuu prietenia și colabo
rarea româno-sovietică în interesul 
cauzei socialismului și păcii.

Ion MARGIMEANU 
Laurențiu DUJA

Zilele trecute a avut loc Plenara 
Consiliului politic al Comandamentu
lui serviciilor forțelor armate, orga
nizată in întîmpinarea semicentena
rului gloriosului nostru partid. In
tr-o telegramă adresată Comitetului 
Central al partidului, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al partidului, comandant suprem al 
forțelor armate, se spune : In munca 
politico-educativă și de propagandă 
desfășurată în direcții, unități și for
mațiuni militare s-au obținut suc
cese importante care se oglindesc în 
conștiinciozitatea și maturitatea cu 
care cadrele și militarii în termen își 
Îndeplinesc îndatoririle de serviciu, 
în comportarea lor înaintată în socie
tate și familie.

Pârtiei panții la lucrările plenarei 
se angajează in fața partidului și 
a dumneavoastră, iubite tovarășe 
Ceaușescu, să nu precupețească nici 
un efort pentru a populariza cu 
consecvență în rîndurile ofițerilor, 
subofițerilor, ostașilor și salariaților 
civili politica științifică, înțeleaptă șl 
clarvăzătoare a partidului.

Vom munci cu abnegație și pasiune 
pentru formarea omului nou, care 
să-și facă din principiile teoretice și 
practice ale partidului convingeri 
proprii și să acționeze cu înflăcărare 
pentru traducerea lor in viață.

★
Cu prilejul inaugurării lucrărilor 

primului obiectiv industrial al orașu
lui Curtea de Argeș din actualul cin
cinal — Fabrica de bunuri de larg 
consum și unelte electromotrice de 
mină, Biroul Comitetului orășenesc 
de partid Curtea de Argeș și Comi
tetul Executiv al Consiliului popular 
orășenesc au adresat o telegramă to
varășului Nicolae Ceaușescu, în care 
se arată : Vă asigurăm, iubite tova
rășe secretar general, că ne vom mo
biliza toate forțele pentru îndepli
nirea exemplară și înainte de ter
men a acestui obiectiv, că sîntem 
pregătiți pentru începerea celorlalte

Vizita ministrului construcțiilor 
de locuințe din Danemarca

Ministrul construcțiilor de locuința 
din Danemarca, Aaga Hastrup, a 
făcut, luni dimineața, o vizită la Co
mitetul de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, unde a avut 
o întrevedere cu Petre Blajovici, 
președintele comitetului.

La convorbirea care a avut loc cu 
acest prilej au luat parte Nicolae 
Bădescu și Ion Găvo’dea. vicepre
ședinți al C.S.E.A.L.. Simion Pop, 
vicepreședinte al Consiliului popular 
al' municipiului București, funcțio
nari superiori din C.S.E.A.L. Au fost 
de față Torben Busck-Nielsen. am
basadorul Danemarcei Ia București, 
și membri ai ambasadei.

Ministrul agriculturii și reformei agrare 
al Marocului a făcut o vizită la Brașov

Ministrul agriculturii și reformei 
agrare al Marocului, Ahmed Lasky, 
și experții care îl însoțesc au conti
nuat luni călătoria in țară. împre
ună cu Ion Teșu. șeful Departamen
tului agriculturii de stat, precum și 
cu Hassap Kaghad, ambasadorul 
Marocului în Republica Socialistă 
România, ei au vizitat Uzinele de 
tractoare din Brașov. Urmărind di
ferite faze ale procesului de produc
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CAMPIONATELE MONDIALE DE TENIS DE MASĂ

Cuplul Maria Alexandru-Stipancici
TENIS: Dublă victorie românească 

in turneul de la Nisa
— medalia de argint

Luni, Ia Nagoya, au fost atribuite 
primele medalii în probele in
dividuale din cadrul actualei edi
ții a campionatelor mondiale de 
tenis de masă. După ce în semifi
nalele probei de dublu mixt, Maria 
Alexandru (România) și Anton Sti- 
pancici (Iugoslavia) au tnvins cu 
3—0 pe soții Berhard și Diana 
Schoeler (R.F. a Germaniei), în fi
nală ei au întilnit perechea Lin Hui- 
cin-Cian Sin-lin (R. P. Chineză), 
eare se calificase cu 3—1, In dauna 
cuplului japonez Tokuyasu Nishii- 
Mieko Fukuno. La capătul unei par
tide spectaculoase. LIN HUI-CIN- 
CIAN SIN-LIN au repurtat victoria 
cu scorul le 3—1 (21—19, 15—21,
21—16, 21—18) intrind In posesia 
titlului mondial și a medaliilor de 
aur. Fără îndoială, in această pro
bă o comportare remarcabilă au avut 
Maria Alexandru și Anton Stipancici 
care au cucerit medaliile de argint. 
Comentatorul agenției internaționale 
de presă „Reuter" remarcă in cro
nica sa următoarele : ..Maria Ale
xandru și Anton Stipancici au de
monstrat frumoase calități de-a lun
gul acestei probe, obținind o serie de 
rezultate valoroase printre care șl o 
victorie in fața cuplului Hasegawa- 
Konno din Japonia, care a deținui 
pină acum titlul mondial".

Tot luni au început și probele de 
simplu (masculin și feminin). în 
competiția feminină, Maria Alexan
dru a eliminat-o cu 3—0 (21—9, 22— 
20. 21—13) pe Ciun Hyun-Suk (Co
reea de sud). Cunoscuta jucătoare 
engleză Mathews a cîștigat cu 3—1 
(16-21, 21-11, 21—11, 21—16) in
fața celei de-a doua jucătoare ro
mânce, Eleonora Mihalca. în turul 
următor Maria Alexandru o va in- 
tîlni pe japoneza Sakaktubara. 

obiective prevăzute a se construi in 
actualul cincinal în orașul nostru.

★
Colectivul întreprinderii de cimen

tări, operațiuni și transporturi spe
ciale, din cadrul Ministerului Mine
lor, Petrolului și Geologiei, a aniver
sat împlinirea a zece ani de la înfiin
țare. Cu prilejul acestei sărbătoriri, au 
fost trecute în revistă realizările ob
ținute si perspectivele dezvoltării 
unității. Intr-o atmosferă de puternic 
entuziasm, salariații întreprinderii au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care se spune, printre altele : ne an
gajăm, mult stimate și iubite tovarășe 
secretar general, ca — însuflețiți de 
munca dumneavoastră neobosită, de 
înalta exigență pe care o manifestați 
pentru ridicarea potențialului econo
mic al scumpei noastre patrii, să de
punem întreaga noastră capacitate și 
energie creatoare pentru dezvoltarea 
intensivă a producției de țiței și gaze, 
realizînd în cinstea semicentenarului 
Partidului Comunist Român o pro
ducție suplimentară în valoare de 5 
milioane lei.

★
Cu ocazia împlinirii a 20 de ani de 

la înființarea întreprinderii de trans
porturi auto din cadrul Centralei in
dustriale a gazului — Mediaș, Comi
tetul de direcție, Biroul organizației 
de bază P.C.R., Comitetul U.T.C. și 
Comitetul sindicatului au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele :

In aceste zile, cînd întîmpinăm se
micentenarul Partidului Comunist Ro- 
mîn, vă încredințăm, mult stimate 
tovarășe secretar general, de întregul 
nostru devotament, de hotărîrea noas
tră neclintită de a înfăptui cu cinste 
sarcinile ce ne revin în actualul cin
cinal, de a contribui cu toate forțele 
la făurirea societății socialiste mul
tilateral dezvoltate,

(Agerpres)

In cadrul convorbirii a avut loc 
un schimb reciproc de opinii pri
vind preocupările și realizările ob
ținute în Danemarca și România in 
domeniul construcțiilor de locuințe 
și al sistematizării orașelor și sate
lor.

In aceeași zi, oaspetele a vizitat 
cartiere de locuințe din București și 
Întreprinderea de construcții și pre
fabricate din beton, aparținînd con
siliului popular municipal.

Seara, ministrul danez a plecat 
Intr-o călătorie în județele Suceava 
și Neamț.

(Agerpres)

ție ei s-au interesat de producția și 
caracteristicile tractoarelor româ
nești. în aceeași zi, oaspeții maro
cani au vizitat monumente istorice 
și de artă din localitate, noi cartiere 
apărute pe harta orașului și stațiunea 
Poiana Brașov.

Seara, oaspeții marocani s-au îna
poiat in Capitală.

(Agerpres)

în competiția masculină au fost 
Înregistrate cîteva rezultate neaștep
tate. Confirmînd forma bună în care 
se află, Stipancici (Iugoslavia) a Cîș
tigat cu 3—2 (21—19, 10—21, 12—21, 
21—12, 21—12) în fața cunoscutului 
jucător suedez Alser. De remarcat 
că în turul doi Stipancici l-a elimi
nat cu 3—1 (21—15. 21—16, 21—23,
21—16) pe japonezul Tanaka. Japo
nezul Itoh a cîștigat cu greu (scor 
3—2) in fața iugoslavului Karakase- 
vici. Ca un rezultat surpriză a fost 
consemnat și succesul realizat cu 
3—0 de cehoslovacul Orlowski în 
fața lui Gomozkov (U.R.S.S.). Ciu 
La-sun (R.P. Chineză) s-a calificat 
In continuare întrecîndu-1 cu 3—1 
pe japonezul Koiwa. Dintre favoriți 
au mai fost eliminați din concurs 
suedezul Johansson șl Iugoslavul 
Korpa.

laver Învins
DE DRYSDALE!

In finala turneului de tenis de la 
Miami (a 4-a probă pentru campio
natul mondial profesionist) jucătorul 
sud-african Cliff Drysdale a furni
zat o mare surpriză invingîndu-1 cu 
5—2. 6—4. 3—6, 6—4 pe cunoscutul 
campion australian Rod Laver 1 în 
clasamentul campionatului conduce 
John Newcombe (Australia) cu 23 
p\icte, urinat de Arthur Ashe, Cliff 
Drysdale, Rod Laver și Ken Rose- 
walL

Luni dimineață, tovarășul Virgil 
Trofin, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Central al U.G.S.R., a primt 
delegația muncitorilor din R.P. Chi
neză, condusă de Wei Ping-kuei, 
membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, mem
bru al Conferinței reprezentanților 
muncitorilor din Anșan, care a parti
cipat la Congresul Uniunii Generale 
a Sindicatelor din România și care 
face o vizită de schimb de expe
riență in țara noastră. Din delegație 
fac parte : Liu Chun-yi, membru al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Chinez, membru al condu
cerii Conferinței reprezentanților 
muncitorilor din orașul Canton, și 
Liu Yu-e, membru al conducerii 
Conferinței reprezentanților munci
torilor din orașul Siangtan.

La primire au participat tovarășii 
Gheorghe Petrescu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., Pa

htîlnire la C.
Luni dimineața, tovarășul Ion Ilies

cu, membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit cu delegația Frontului de 
Eliberare Națională din Algeria care, 
la invitația C.C. al P.C.R., face o vi
zită în tara noastră.

Din delegație fac parte tovarășii 
Mansouri Abdelhafid, membru al 
Direcției Centrale, Comisar national 
al F. L. N. pentru Capitală, Belarbi 
Larbi, președinte al Uniunii țărani
lor și mișcării cooperatiste, Tazaroute 
Mustapha, membru al Direcției pen- 
tcu Europa a F.L.N. și Amirouchen

Vizitele ministrului 
și locuințelor

F. Okunno, ministrul lucrărilor 
publice și locuințelor din Nigeria, 
insoțit de Constantin Ionescu, ad
junct al ministrului construcțiilor in
dustriale din țara noastră, a fost 
duminică și luni oaspetele județului 
Constanta. Oaspetele nigerian a avut 
o întrevedere cu Petre Nicolae, pri
marul municipiului, care a făcut o 
prezentare a construcțiilor economi
ce, social-culturale și turistice din 
această parte a tării. La D.S.A.P.C. 
Constanta, ministrul nigerian și co
laboratorii săi au urmărit schița de

Cronica zilei
In prezența a numeroși specialiști, 

reprezentanți ai unor ministere eco
nomice și întreprinderi românești 
de comerț exterior, societatea de 
construcții geologice și miniere 
„Geominco" din Budapesta a inau
gurat, luni, la sala Palatului Repu
blicii Socialiste România, o expoziția 
tehnică.

Deschisft pînă la 7 aprilie, expozi
ția prezintă diverse mașini și insta
lații folosite în explorările miniera 
și în prospecțiuni geologice.

★
Ministrul secretar de stat la Mi

nisterul Agriculturii. Industriei Ali
mentare. Silviculturii și Apelor. An
gelo Miculescu, a primit luni dimi
neața pe Hans Pedersen, secretarul 
general al Federației Mondiale și al 
Federației europene de zootehnie.

Cu acest prilej, a avut loc o con
vorbire în legătură cu pregătirile 
pentru cel de-al doilea simpozion 
international pe tema „Creșterea 
oilor din rasa karakul" ce va fi găz
duit de tara noastră, precum și cu 
privire la contribuția României la 
activitatea Federației europene de 
zootehnie.

La_ acest simpozion, care va avea 
loc în septembrie la Piatra Neamț, 
se vor dezbate probleme referitoare 
la ultimele noutăți pe plan mondial 
în creșterea. întreținerea, alimenta
rea, ameliorarea. prevenirea și com
baterea bolilor la oile karakul, con

Dublă victorie românească în tur
neul internațional de la Nisa ! Tenis- 
manii români Ilie Năstase și Ion Ti
riac și-au înscris noi victorii în pal
mares. In finala probei de simplu, 
Ilie Năstase I-â învins în trei seturi : 
10—8, 11—9, 6—1 pe cehoslovacul Ko- 
des. Năstase și Tiriac au cîștigat pro

STANDARDURILE ATLETICE PENTRU 
JOCURILE OLIMPICE DE LA MUNCHEN

La Londra au avut loc primele 
două reuniuni ale Consiliului Fede
rației Internaționale de Atletism. 
După ce a fixat standardurile („mi
nimele") de participare la viitoarele 
Jocuri Olimpice de la Miinchen. a 
hotărît ca probele atletice ale olim
piadei să se desfășoare pe un inter
val de 9 zile (în loc de 8 la Ciudad 
de Mexico), dar cu o zi de repaus la 
mijlocul programului.

Standardurile de participare la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen 
(1972) stabilite de Consiliul Federației 
Internationale de Atletism sînt ur
mătoarele : MASCULIN : 100 m :
10”3/10 ; 200 m : 20”9,10 : 400 m :
46"4/10 ; 800 m : l’47’’6/10 ; 1 500 m 
3’41’’6/10 ; 5 000 m : 13’48'’O ; 10 000 m: 
28'50"0 ; 3 000 m obstacole : 8’38"8/10 ; 
110 m garduri : 14”0 : 400 m garduri : 
50"6 10 ; înălțime : 2.15 m ; lungime : 
7.80 m ; prăjină : 5,10 m : triplu salt : 
16,20 m ; greutate : 19,00 m ; disc : 
59 m ; ciocan : 66,00 m ; suliță :
80,00 m ; decatlon : 7 600 puncte ; FE
MININ : 100 m : H”5/'10 : 200 m
23”6/10 ; 400 m : 54" ; 800 m : 2’5" 
1 500 m : 4'20”0 (această probă se d’«- 
pută pentru prima oară la Jocurile 

vel Ștefan și Larisa Munteanu, se
cretari ai Consiliului Central al 
U.G.S.R., șl Alexandru Grecu, pre
ședintele Comitetului Uniunii sindi
catelor din transporturi și telecomu
nicații.

A fost de față Cian Hai-fun, amba
sadorul R.P. Chineze la București.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb de păreri in legătură cu lu
crările Congresului U.G.S.R., cu acti
vitatea și preocupările sindicatelor 
din Republica Socialistă România și 
a organizațiilor muncitorilor din Re
publica Populară Chineză. De ambele 
părți au fost evidențiate relațiile 
multilaterale dintre Republica So
cialistă România și Republica Popu
lară Chineză, dorința reciprocă de 
Întărire a legăturilor bilaterale, pen
tru dezvoltarea continuă a prieteniei 
dintre oamenii muncii din Republica 
Socialistă România și Republica 
Populară Chineză.

Primirea s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, tovărășească.

C. al P.C.R.
Abdelamid, responsabil al Diviziei 
țări socialiste din Departamentul re
lații internatinale al F.L.N.

Au participat tovarășii Virgil Ca- 
zacu, membru al C.C. al P.C.R., se
cretar al Comitetului de partid al 
municipiului București, Constantin 
Vasiliu și Gheorghe Badrus, ad- 
juncți de șefi de secție la C.C. al

întîlnirea, in cursul căreia au fost 
abordate probleme de interes comun, 
s-a desfășurat Intr-o atmosferă de 
cordialitate și prietenie.

lucrărilor publice 
din Nigeria

sistematizare a litoralului românese. 
Aici, ca și în vizitele făcute in sta
țiunile balneo-climaterice de pe li
toral, in zona industrială a munici
piului Constanta, la Medgidia și în 
zona viticolă Murfatlar, oaspetele 
s-a interesat de organizarea muncii 
pe șantierele de construcții, de arhi
tectonica noilor obiective, de tehno
logiile utilizate în domeniul con
strucțiilor industriale, de locuințe și 
turistice, exprimînd cuvinte elogioa
se la adresa proiectantilor, arhitec- 
tilor și constructorilor.

(Agerpres)

servarea, prelucrarea și sortarea 
pieilor, organizarea confecționării a- 
cestora în sistem industrial.

Simpozionul prezintă un interes 
deosebit pentru specialiști. încă d« 
pe acum și-au anunțat participarea 
reprezentant! al unor, ministere, ala 
agrictjjtmu,^.. țflOCiaVji.'. de crescători, 
.WțiHPijgf <W&r.firme de nrșs lucrare și comercializare, case de 
confecții și de modă, specialiști și 
crescători din aproape 20 de țări, 
printre care Afganistan, Ceho
slovacia, R. D. Germană. Elveția, 
R. F. a Germaniei. Franța, Spania.

Participant!! de peste hotare și 
specialiștii din țara noastră vor în
fățișa rezultate ale activității lor în
tr-o expoziție de confecții din blă
nuri karakul. De asemenea, va avea 
loc o paradă a modei la care Româ
nia va prezenta și obiecte de îmbră
căminte cu motive naționale.

★
Luni a sosit in București, di. Mau- 

no Koivisto, guvernatorul Băncii Fin
landei, care va face o vizită în țara 
noastră, la invitația conducerii Băncii 
Naționale a Republicii Socialiste 
România.

Pe aeroportul Otopeni, oaspetele ■ 
fost întimpinat de acad. Vasile Ma- 
linschi, guvernator al Băncii Națio
nale a Republicii Socialiste România.

A fost de față Kaarlo Veikko Ma- 
kela, ambasadorul Finlandei la Bucu
rești.

(Agerpreal

ba de dublu. Ei au Învins in finali 
cu 6—3, 6—3, pe francezii Barthes— 
Jauffret. Proba de simplu feminin a 
revenit jucătoarei Cooper (Anglia) 
care a tntrecut-o în finală cu 6—1, 
6—1 pe olandeza Schaar. La dublu 
femei au terminat învingătoare itaș 
liencele Bassl și Pericolll.

Olimpice) ; 100 m garduri : 13’’5/19
(se dispută in locul probei de 80 m 
garduri) ; înălțime : 1,76 m. ; lungi
me : 6,30 m. ; greutate : 16,20 m. ; disc 
55,00 m. ; suliță : 54,00 m. ; pentatlon: 
4 800 puncte.

Aceste performanțe trebuie să fia 
obținute între 1 august 1971 și 13 au
gust 1972, data limită a înscrierilor 
pentru olimpiadă fiind 20 august 
1972.

HANDBAL

Un nou succes al reprezen* 
tativei studențești

în campionatul mondial studen
țesc de handbal, echipa României a 
repurtat a treia victorie consecutivă 
întrecind luni cu soorul de 25—10 
(11—3) echipa Danemarcei. Handba- 
Iiștii români s-au calificat în sfertu
rile de finală, care se vor desfășura 
joL



viața internațională______
Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — Cores
pondență de la S. Podină : Luni au 
continuat, la Palatul Congreselor din 
Kremlin, lucrările Congresului al 
XXIV-lea al P.C.U.S.,' sub președin
ția lui M. A. Suslov, membru al 
Biroului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. — în ședința de dimineață, 
și a lui P. E. Șelest, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
prim-secretar al C.C. al 
Ucraina — în ședința de 
miază.

Luînd cuvîntul în cadrul dezbateri
lor pe marginea rapoartelor de acti
vitate al C.C. al P.C.U.S. și al Co
misiei centrale de revizie, F. A. Ta- 
beev, prim-secretar al Comitetului 
regional al P.C.U.S. din Republica 
Autonomă Tătară, a arătat că în cel 
de-al optulea cincinal producția a- 
cestei republici autonome a sporit cu 
59 la sută, iar productivitatea muncii 
cu 37 la sută. Ramura principală a 
economiei o reprezintă extracția de 
petrol, care a crescut de 1,5 ori. Anul 
trecut, din subsolul Tătariei au fost 
extrase nu mal puțin de o sută de 
milioane de tone de țiței. în conti
nuare, vorbitorul a relevat diversifi
carea industriei republicii, apariția 
petrochimiei, începerea construcției 
uzinei de autocamioane grele de pe 
Kama, cea mai importantă întreprin
dere de acest gen din U.R.S.S., care 
urmează să intre în funcțiune în 1974.

L. S. Kulicenko, prim-secretar al 
Comitetului regional Volgograd al 
P.C.U.S., s-a oprit, în cuvîntul său. 
asupra îmbunătățirii activității și 
ridicării rolului organizațiilor de

P.C.U.S.,
P.C. din
după-a-

bază ale partidului, promovării de 
cadre de conducere din rândurile 
muncitorilor, asupra căilor de ridi
care a producției de cereale în bazi
nul Volgăi.

în Donbas au fost construite în 
ultimii cinci ani peste 300 de între
prinderi industriale — a subliniat 
V. I. Degtiariov. 
comitetului regional Donețk 
P.C.U.S. în

— a
prim-secretar al 

‘ ~ al
prezent, regiunea dă 

peste 17 la sută din producția de 
cărbuni a țării. în anii cincinalului 
trecut, Donbasul a dat peste plan 
14,5 milioane tone de cărbune.

O imagine elocventă a dezvoltării 
regiunii Primorie a schițat, de la 
tribuna congresului, V. P. Lomakin, 
prim-secretar al comitetului regional 
al P.C.U.S. El a subliniat importan
ța deosebită pe care o au pentru 
această regiune din extremul orient 
sovietic, unde există o acută lipsă de 
forță de muncă, automatizarea și me
canizarea complexă a proceselor da 
producție.

în cuvîntul său, V. V. Mațkevici, 
ministrul agriculturii al U.R.S.S., a 
expus principalele probleme actuale 
ale agriculturii sovietice. Printre al
tele, vorbitorul a subliniat că pro
blema principală este aceea a inten
sificării producției pe baza mecani
zării, folosirii largi a îngrășăminte
lor chimice și aplicării celor mai noi 
cuceriri ale științei agrotehnice. El 
a relevat, de asemenea, necesitatea 
construirii unui număr cit mai mare 
de unități zootehnice și combinate 
avicole de tip industrial, a abordat 
problema reutilării tehnice a agri

culturii cu noi tipuri de tractoare, 
cu o gamă largă de mașini agricole 
și pentru zootehnie, de mijloace de 
transport și telecomunicații.

Au măi luat cuvîntul : scriitorul 
A. Ceakovski, N. A. Ponomariov, 
prim-secretar al Comitetului raional 
Komsomolskii din Kustanai, A. F. 
Eștokin, prim-secretar al Comitetu
lui regional Kemerovo al P.C.U.S., și 
M. Z. Șakirov, prim-secretar al Co
mitetului regional din Bașkiria al 
P.C.U.S.

Congresul a fost salutat de : Max 
Reimann, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Germania, Gilberto Vieira, 
secretar general al C.C. al P.C. din 
Columbia, John Gollan, secretar ge
neral al P.C. din Marea Britanie, 
Jesus Faria, secretar general al P.C. 
din Venezuela, Michael O’Riordan, 
secretar național al P.C. din Irlanda, 
William Kashtan, secretar general al 
P.C. din Canada, Claude N’Dalla, 
prim-secretar al C.C. al Partidului 
congolez al muncii (R. P. Congo), 
Alvaro Cunhal, secretar general al 
P.C. Portughez, Haled Bagdaș, se
cretar general al C.C. al P.C. din 
Siria.

în încheierea dezbaterilor pe mar
ginea raportului de activitate al C.C. 
a luat cuvîntul L. I. Brejnev, secre
tar general al C.C. al P.C.U.S.

Congresul a adoptat 
prin care aprobă linia 
activitatea practică a C.C. 
și o hotărâre prin care 
raportul comisiei centrale 
a P.C.U.S. Lucrările Congresului con
tinuă.

o hotărâre 
politică și 
al P.C.U.S. 
a aprobat 
de revizie

PAKISTANUL DE EST

SITUAȚIA SE NORMALIZEAZĂ
DACCA 5 (Agerpres). — Postul de 

radio oficial pakistanez continuă să 
transmită știri potrivit cărora „situa
ția la Dacca și in alte orașe ale pro
vinciei răsăritene a țării continuă să 
se îmbunătățească". Restricțiile de cir
culație impuse la Dacca au fost ridi
cate în cursul zilei, rămînind in vi
goare numai între orele 19 
ceața.

Se anunță, totodată, că 
din Pakistanul de est au 
mâți să comunice autorităților orice 
incident provocat de partizanii sece
siunii, în cazul în care aceștia ar în
cerca să-i împiedice să se prezinte 
la lucru. în legătură cu normalizarea 
situației, postul de radio a făcut cu
noscut că transporturile fluviale, 
fearte importante pentru viața econo
mică a provinciei răsăritene, urmea
ză să fie în curând reluate.

Berlinul occidental

si 5 dimi-

locuitorii 
fost che-

BERLIN 5 (Agerpers). — într-un 
comunicat al serviciului de presă do 
pe lingă președintele Consiliului de 
Miniștri al R. D. Germane, transmis 
de agenția A.D.N., se reamintește că, 
la inițiativa premierului Willi Stoph 
privind tratativele directe între gu
vernul R.D.G. și Senatul Berlinului 
occidental pentru normalizarea rela
țiilor reciproce au avut loc mai 
multe întîlniri între împuternicitul 
guvernului R.D.G., secretarul de stat 
la Ministerul Afacerilor Externe, 
Gunter Kohrt, și șeful Cancelariei 
Senatului vest-berlinez, Muller, ca 
împuternicit al primarului guverna
tor al Berlinului occidental.

După cum a subliniat în repetate 
rânduri directorul senatorial Muller, 
Senatul Berlinului occidental refuză

în alegerile municipale din Chile

Un succes remarcabil

să negocieze asupra propunerilor 
concrete prezentate de Consiliul de 
Miniștri al R. D. Germane cu privire 
la o reglementare in ansamblu a re
lațiilor, se spune în comunicat, care 
precizează, totodată, că reprezentan
tul vest-berlinez a făcut cu prilejul 
fiecărei întîlniri declarații potrivit 
cărora el nu ar fi avut împuterniciri 
pentru tratative concrete și înțelegeri 
practice. Din aceste motive, mențio
nează comunicatul, nici propunerea 
prezentată de Consiliul de Miniștri al 
R. D. Germane cu privire la o re
glementare a vizitelor locuitorilor 
vest-berlinezi înaintea. în timpul și 
după sărbătorile de Paști nu a putut 
fi tradusă în viață. Comunicatul re
levă, totodată, că guVerfftfl R.D. Ger
mane este gata să continue tratati
ve concrete, în spirit constructiv, 
asupra problemelor ridicate.

Agenția D.P.A relatează că. expri- 
mînd un punct de vedere diferit 
față de cel a] R.D.G, In problema a- 
cestor tratative, primarui-guvernator 
al Berlinului occidental Klaus Schiitz, 
a menționat, totuși că Senatul vest- 
berlinez „este gata să ajungă în ori
ce moment la reglementări rezona
bile".

ORIENTUL APROPIAT

• întrevederea președintelui Anwar Sadat cu secretarul 
general al Uniunii țârilor semnatare ale Cartei de la 
Tripoli • 0 cuvîntare a premierului Israelian Golda Meir

CAIRO.— Președintele R.A.U., An
war Sadat, a avut duminică o între
vedere cu Fathi El Dib. secretar ge
neral al Uniunii țărilor semnatare ale 
Cartei de la Tripoli. Acesta a trans
mis șefului statului egiptean un me
saj din partea președintelui Consi
liului Comandamentului Revoluției 
din Libia, Moamer El Geddafi.

Pe de altă parte, ministrul de ex
terne al R.A.U., Mahmud Riad, și-a 
încheiat vizita oficială de trei zile in 
Grecia, ce se încadrează in turneul 
pe care-1 întreprinde în capitalele 
mai multor țări europene și 
siatice pentru a explica poziția 
vernului egiptean în problema 
lor de reglementare a situației 
Orientul Apropiat.

Luînd cuvîntul în cadrul unui di
neu oferit în cinstea sa, Mahmud 
Riad a declarat că „situația din 
Orientul Apropiat a atins dimensiuni

periculoase din cauza refuzului Is
raelului de a se retrage de pe terito
riile ocupate". El a reafirmat nece
sitatea unei soluții pașnice, bazate pe 
dreptate, apjicîndu-se rezoluția Con
siliului 
1967.

de Securitate din noiembrie

AVTV. — într-un discurs pro- 
duminică la Congresul parti-

CAMBODGIA

PUTERNICE ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE FORȚELOR PATRIOTICE

PNOM PENH 5 (Agerpres). — în 
Cambodgia, forțele populare de re
zistență au lansat în ultimele 24 de 
ore o ofensivă de amploare asupra 
pozițiilor deținute în provincia Kom- 
pong C'nam de trupele regimului Lon 
Noi — Sirik Matak, anunță agenția 
France Presse. Un purtător de cu- 
vînt al regimului de la Pnom Penh a 
recunoscut că forțele patriotice au 
atacat în noaptea de duminică spre

luni patru poziții situate pe malul 
estic al fluviului Mekong, la numaî 
cîțiva km de Kompong Cham, obli- 
gînd unele forțe avansate ale trupe
lor generalului Lon Noi să se re
tragă. Știrile transmise de agențiile 
de presă informează că unitățile pa
triotice exercită o puternică presiune 
asupra dispozitivului militar al regi
mului de la Pnom Penh.

al Frontului Unității Populare

DE LA TRIMISUL NOSTRU SPECIAL 
LA SANTIAGO DE CHILE, VAS1LE OROS

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm popular, in Chile s-au des
fășurat ieri alegerile municipale și, 
concomitent, alegeri pentru desem
narea unui senator din partea zo
nei australe (provinciile Chiloe, 
Aysen și Magallanes) in locul lăsat 
vacant de Salvador Allende, cind a 
preluat funcția ' 
știe că aceste 
după instalarea 
lende — au fost 
te ca un test asupra popularității 
guvernului ca urmare a măsurilor 
aplicate. Or, la ambele scrutine, 
partidele componente ale Frontu
lui Unității Populare au înregis
trat o răsunătoare victorie.

Ultimul buletin oficial arată că 
partidele din Unitatea Populară 
totalizează in favoarea lor 1 404 186 
voturi, reprezentind 49,75 la sută, 
in timp ce opoziția (Partidul de- 
mocrat-creștin, Partidul democrat 
național, Partidul național și Parti
dul radical democratic) avea 
1 356 919 voturi, adică 48,04 la sută.

In cursul nopții, cind devenise 
clară tendința unui vot masiv in 
favoarea partidelor Unității Popu
lare, pe străzile capitalei au în
ceput manifestații spontane 4 ale 
populației, care celebra cu antici
pație victoria candidaților frontu
lui democratic. Pe tot parcursul 
scrutinului a domnit o atmosferă 
sărbătorească, plină de însuflețire.

Înainte de orice se impune con
statarea, limpede pentru toată lu
mea, că a fost vorba de un scrutin 
desfășurat in condiții de absolută 
libertate, cum rar se pot intilni pe 
meridianele America. Liderii par
tidelor de opoziție au recunoscut 
acest lucru, afirmind că sint satis- 
făcuți de condițiile asigurate aces
tor alegeri.

Prin scrutinul de ieri poporul chi
lian a acordat un masiv vot de în
credere guvernului Unității Popu
lare, mareînd o expresivă deplasare 
«pre stingă a corpului electoral. Pro
centul înalt obținut de partidele cu 
bază muncitorească — in special so
cialiștii și comuniștii — demonstrea
ză că oamenii muncii din Chile, 
care formează imensa majoritate 
a țării, doresc să continue schim
bările structurale inițiate de gu
vernul Allende. Pe de altă parte, 
rezultatele urnelor fac ca nimeni 
să nu poată contesta că guvernul 
reprezintă voința majoritară, in 
special daci se ține seama că mulți 
din cei ce au votat cu Partidul de- 
mocrat-creștin aparțin aripii de 
stingă din acest partid, adică spri-

de președinte. Se 
alegeri — primele 
președintelui Al- 
unanim interpreta-

In 
fel 
căi 
un

jină și ei unele măsuri trans
formatoare ca naționalizarea cu
prului, intensificarea reformei a- 
grare, etatizarea băncilor comer
ciale, controlul asupra firmelor mo
nopoliste. E demn de remarcat 
totodată că gruparea Uniunea So
cialistă Populară, care a candidat 
separat, a făcut cunoscut printr-un 
comunicat difuzat ieri noapte- că 
voturile ei trebuie adăugate la cele 
ale Unității Populare.

Convinsă dinainte că se află 
minoritate și că nu are nici un 
de șanse de a se afirma pe 
democratice, dreapta a preparat
meticulos plan vizînd să împiedice 
alegerile și să afecteze normalita- 
tea instituțională. Acest plan a fost 
insă dejucat de autorități.

Pe marginea scrutinului, preșe
dintele SALVADOR ALLENDE a 
declarat: „Puternicul sprijin acor
dat partidelor din Unitatea Popu
lară arată că poporul a înțeles ce 
facem noi și ne aprobă eforturile, 
în această lumină trebuie văzută 
scăderea de procentaj suferită de 
partidele democrat-creștin și na
țional. Noi primim victoria fără 
îngîmfare ; ne vom continua dru
mul început cu aceeași modestie, 
cu același calm, dar și cu aceeași 
fermitate. Rezultatele urnelor sint 
o lecție pentru cei ce nu cred in 
popor, în maturitatea lui politică, 

■ în forța lui de organizare. Poporul 
chilian a dat un exemplu de alegeri 
cu adevărat libere și desfășurate în 
cea mai perfectă ordine".

Menționăm de asemenea 
rația lui V. TEILBOIM, 
comunist : „Am obținut 
mai ales datorită sporului 
trat de Partidul socialist. Ne bucu
răm de acest rezultat. El este fa
vorabil nu numai socialiștilor, ci 
poporului, forțelor Unității Popu
lare. E natural acest spor căci e 
un partid popular și totodată par
tidul președintelui republicii. Cred 
că popularitatea tovarășului Allen
de este la mare înălțime și aceasta 
s-a răsfrint in voturile date Parti
dului socialist".

CARLOS ALTAMIRANO, sena
tor, secretar general al Partidului 
socialist a declarat : „Poporul chi
lian a dat o probă clară de matu
ritate civică și de voință nestră
mutată de a avansa conform pro
gramului Unității Populare".

Rezultatul alegerilor din Chile 
este un succes al forțelor demo
crației care deschide noi perspec
tive poporului chilian pe calea 
progresului.

decla- 
senator 
victoria 
inregis-

a- 
gu- 
căi- 
din

TEL 
nunțat 
dului Mapai, primul ministru israe- 
lian, Golda Meir, s-a declarat gata 
să discute problema redeschiderii Ca
nalului de Suez, dar a respins propu
nerile concrete prezentate în acest 
sens de președintele Republicii 
Arabe Unite, Anwar Sadat. Premie
rul Golda Meir a reafirmat, tot
odată, cunoscuta poziție a guvernu
lui său, care refuză retragerea tru
pelor israeliene din Gaza, Golan, Si
nai și alte teritorii arabe ocupate.

(Agerpres)

O delegație cubaneză a vizitat
regiunile eliberate ale Laosului

Tensiunea persistă în Iordania
AMMAN. — După cum anunță a- 

gențiile internaționale de presă, ten
siunea persistă în Iordania, înregis- 
trîndu-se aproape continuu schimburi 
de focuri între forțele guvernamen
tale și cele ale palestinenilor.

Pe de altă parte, agenția France

Vizita în Italia
a delegației Consiliului 
popular al municipiului

ROMA 5. — Corespondentul Ager
pres, N. Puicea, transmite : Dumitru 
Popa, președintele Comitetului Exe
cutiv al Consiliului popular al muni
cipiului București, primarul general 
al Capitalei, însoțit de membrii dele
gației Consiliului popular al muni
cipiului București pe care o conduce, 
a fost primit la Palazzo Montecitorio 
de către Sandro, Pertini, președintele 
Camerei Deputaților din Italia. Cu 
acest prilej a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

Delegația Consiliului popular al 
municipiului București a vizitat ora
șele Florența și Pisa, unde a avut 
întrevederi cu primarii acestor mu
nicipii. Luni, delegația a depus o co
roană de flori la „Altarul Patriei" — 
Mormintul eroului necunoscut ridicat 
în Piața Veneția din Roma. Luni 
seara, ambasadorul României în Ita
lia. Iacob lonașcu, » oferit o recep
ție în cinstea delegației Consiliului 
popular al municipiului București.

Presse anunță că regele Hussein a 
răspuns în termeni energici mesaju
lui pe care i l-a adresat, în urma re
centelor incidente iordaniano-pales • 
tinene, generalul Gaafar El Numeirl, 
președintele Consiliului Comanda
mentului Revoluției Sudaneze. Su
veranul hașemit respinge în răspun
sul său acuzațiile privind prezența 
unor „complotiști" în cadrul regimu
lui iordanian. Totodată, referindu-se 
la situația țării sale, Hussein a de
clarat, într-un discurs rostit în fața 
senatorilor și deputaților iordanieni 
întruniți ,1a Palatul regal, că Iorda
nia a devenit „un microcosmos în 
care se reflectă conflictele națiunii 
arabe". „Declar că nu putem face 
concesii în ce privește securitatea și 
stabilitatea țării", a adăugat el. Cu 
același prilej, Hussein a reafirmat 
poziția Iordaniei în ce privește „re
tragerea Israelului din toate terito
riile ocupate" și „restabilirea tuturor 
drepturilor poporului palestinean".

PEKIN 5 (Agerpres). — Ziarul 
„Jenminjibao" subliniază într-un co
mentariu că stabilirea relațiilor diplo
matice intre R. P. Chineză și Came
run este rezultatul eforturilor între
prinse de ambele țări. După ce rele
vă că în relațiile dintre state trebuie 
să se afirme principiile respectului 
reciproc, al suveranității și integrită
ții teritoriale, al neamestecului în 
treburile interne, egalității și avan
tajului mutual, ziarul arată : „Sîn- 
tem bucuroși că țările africane care

XIENG QUANG 5 (Agerpres). — 
Agenția Khaosan Pathet Lao a difu
zat un comunicat cu privire la vizita 
în regiunile eliberate ale Laosului a 
unei delegații cubaneze, alcătuită din 
Manuel Penado Casanova, ambasa
dor în R. D. Vietnam, și Râul Valde 
Vivo, ambasador acreditat în Repu
blica Vietnamului de sud și pe lingă 
Guvernul regal de uniune națională 
al Cambodgiei. în comunicat se a-

rată că delegația a fost primită da 
prințul Sufanuvong, președintele 
C.C. al Frontului Patriotic din Laos. 
Cu prilejul vizitei, se spune înr!i o- 
municat, a fost reafirmat sprij^ 'I 
Partidului Comunist, al Guvernubi 
Revoluționar și al poporului Cubei 
pentru lupta poporului laoțian și a 
celorlalte popoare indochineze împo
triva agresiunii S.U.A., pentru sal
varea națională.

Pe străzile New Yorkului a avut loc zilele trecute o demonstrație puțin obiș
nuită. 150 de studenți americani au simulat scene in care erau demascate 
ororile războiului din Indochina. în fotografie : studenți evocînd momentele 
dramatice ale masacrului de la Song My. în maniera aceasta demonstranții 
și-au manifestat puternica dezaprobare față de continuarea agresiunii ameri

cane in Indochina

S. U. A.

Intensificarea
și-au ciștigat independența luptă cu 
perseverență împotriva imperialismu
lui și colonialismului, pentru întărirea 
unității lor în lupta pentru apărarea 
independenței, a suveranității de stat 
șl pentru dezvoltarea economiei na
ționale". Dorim, menționează în în
cheiere „Jenminjibao", ca, prin efor
turi comune, relațiile de prietenie și 
cooperare între China și Camerun să 
se dezvolte și să se consolideze con
tinuu.

mișcării 
antirăzboinice

agențiile de presă transmit
Ministrul comerțului exterior al României,Cornel Burtică- 

a sosit luni la Teheran, la invitația ministrului iranian al economiei naționale, 
Houshang Ansari. Oaspetele român a fost intimpinat la aeroport de H. Ansari, 
de cadre de conducere din Ministerul iranian al Economiei Naționale, precum și 
de ambasadorul României la Teheran, Pavel Silard.

La Belgrad au încePut convor
birile oficiale dintre secretarul de 
stat pentru afacerile externe, Mirko 
Tepavaț, și ministrul de externe al 
Finlandei. Vaino Leskinen, care se 
află într-o vizită oficială în Iugosla
via. Cei doi miniștri, informează 
agenția Taniug, au abordat proble
me privind evoluția situației politice 
din Europa. în opinia pacticipanților 
la convorbiri, colaborarea bilaterală 
constituie parte integrantă a efortu
rilor pentru pregătirea multilaterală 
a conferinței privind securitatea și 
colaborarea în Europa. în legătură 
cu situația din Orientul Apropiat, 
părțile și-au exprimat sprijinul de
plin pentru rezoluțiile Consiliului de 
Securitate și misiunea lui Gunnar 
Jarring.

Președintele Ecuadorului, 
Jose-Maria Velasco Ibarra, a declarat, 
într-un interviu acordat agenției 
France Presse, că țaea sa va acționa 
în favoarea reintegrării Cubei în 
sistemul interamerican. El a relevat, 
de asemenea, că privește în mod fa
vorabil evoluția politică din Peru, 
Președintele a criticat cu severitate 
politica „de forță" a Statelor Unite. 
Referându-se la obiectivele Interne 
ale politicii guvernamentale, pre
ședintele Ibarra a arătat că „va a- 
păra interesele economice ale țării", 
mai ales în fața încercărilor compa
niilor petroliere de a le leza.

In sudul Republicii Mal- 
gOȘe s_au Pr<x*us 13 începutul lunii 
aprilie ciocniri intre detașamente ale 
jandarmeriei și grupuri ale populației 
locale. Referindu-se la aceste inci
dente, președintele Philibert Tsira- 
nana a comunicat că s-au înregistrat 
30 de morți, iar 109 persoane au fost 
arestate. El a declarat, totodată, că 
ordinea și securitatea publică vor fi 
apărate. La 3 aprilie, un comunicat 
al șefului statului anunța că in pro
vincia sudică a țării a fost restabilit 
calmul. In aceeași zi a fost hotărită 
dizolvarea partidului „Monima", acu
zat de autorități că s-ar fi aflat la 
originea acestor tulburări.

goslaviei, care se află la Lusaka în 
calitate de trimis special al preșe
dintelui Tito. Cu acest prilej, infor
mează agenția Taniug, a fost efec
tuat un schimb de păreri cu privire 
la colaborarea dintre Zambia și Iu
goslavia.

luției Libiene, un mesaj în care ex
primă „dorința de a promova rela
țiile bilaterale dintre Libia și S.U.A." 
— a informat postul de radio Tri
poli.

f iliala din orașul Hameenlinna 
a Asociației de prietenie Fin
landa-România a sărbătorit du
minică cea de-a 20-a aniversare 
a asociației. In cadrul adunării 
festive consacrate acestui eveni
ment au vorbit președintele fi
lialei, prof. Juho Tenhiala, mem
bru in consiliul municipal al o- 
rașului, și Octav Livezeanu. 
vicepreședinte al Institutului 
roman pentru relații culturale 
cu străinătatea. Festivitatea s-a 
încheiat cu un concert de mu
zică românească și finlandeză.

„Cosmos-404". In Un:unpa 
Sovietică a fost lansat al 404-lea sa
telit 
care 
geul 
km.

științific din seria „Cosmos", 
s-a inscris pe o oibită cu apo- 
de 1 009 km și perigeul de 811

încă trei persoane au 
fost arestate în Italia tn 
gătură cu complotul organizat îm
potriva instituțiilor constituționala 
ale statului de către grupările ex
tremiste de dreapta extra-parlamen- 
tare. Numărul celor deținuți pentru 
participare la complot 
la 15.

Dezbaterile asupra pro
gramului noului guvern 
tUrC, Prez'dat de Nihat 
început luni după-amiază 
na-rea Națională a Turciei.
aceste dezbateri vor începe la 6 apri
lie, urmînd ca votul de investituri al 
Parlamentului să aibă loc miercuri 
sau joi.

Erim, au 
în Adu- 
în Senat,

le

se ridică astfel

Un miting comemorare • 
fostului iider al mișcării pentru drep
turi civile și propășirea populației 
de culoare din Statele Unite, pastorul 
Martin Luther King, asasinat cu trei 
ani in urmă, a avut loc în „Central 
Park" din New York.

Primul ministru al Japo- 
Jțjgj Eisaku Sato, a declarat în ca
drul unei conferințe de presă ținută 
la Fukuoka, unde a sosit cu prilejul 
campaniei electorale pentru alege
rile municipale de la 11 aprilie că 
examinează posibilitatea trimiterii 
unei personalități politice de rang 
superior din Partidul liberal-demo
crat de guvernămînt, în Republica 
Populară Chineză, pentru a pregăti 
calea spre normalizarea relațnlor 
dintre cele două țări — anunță agen
ția Kyodo.

Reprezentanți ai Franței, 
Italiei și R.A.U. vor purta în 
cursul lunii aprilie convorbiri tn 
problema modalităților de realizare 
a conductei petroliere Suez—Alexan
dria, relatează agenția M.E.N tn 
acest scop, Ahmed El Sameh, pre
ședinte al Consiliului de Administra
ție al Băncii Naționale Egiptene, va 
vizita Roma șl Parisul. Franța ar 
urma să contribuie la realizarea 
conductei cu 40 milioane dolari, iar 
Italia cu 25 milioane costul total al 
lucrărilor fiind estimat la 180 mi
lioane dolari.

Ambasadorul 
neze în Canada, 
a fost primit de ministrul afacerilor 
externe al acestei țări.
Sharp, cu care a avut o convorbire 
prietenească, anunță agenția China 
Nouă. După cum se știe, 
nezâ și Canada au stabilit 
lății diplomatice la nivel 
sadă.

R. P. Chi-
Hsu Chung-fu,

Mitchell

R.P. Chi- 
recent re
de amba-

Lucrările celui
VI-lea Congres al Organiza
ției Meteorologice Mondia
la s-au deschis luni la Palatul Na
țiunilor din Geneva. Participants vor 
lua în discuție probleme juridice și 
de altă natură 
tiuni tehnice 
schimbului de 
meteorologice, 
teorologia sinoptică, aeronautică 
maritimă 
participă șl o delegație română con
dusă de Nicolae Ciovica. directorul 
Institutului de meteorologie și hidro
logie

de-al

ale organizației, ches- 
legate de dezvoltarea 
informații și mesaje 
de cooperare în me- 

. ' . — și
La lucrările congresului

Vizita premierului brita- 
HiCr Edward Heath, în R. F. a Ger
maniei a debutat printr-o întrevedere 
separată, avută luni cu canoelarul 
federal, Willy Brandt. în continuare 
s-au purtat discuții, la care au parti
cipat și Walter Scheel, ministrul de 
externe al R.F.G., ambasadorii celor 
două țări în capitalele respective și 
alte oficialități. Rudiger von Wech- 
mar, purtător de cuvînt oficial al gu
vernului de la Bonn, a declarat că 
în centrul convorbirilor celor doi șefi 
de guverne s-a aflat problema ade
rării Macii Britanii la Piața comună. 
Interlocutorii — a precizat von Wech- 
mar — au căzut de acord că trebuie 
obținut cel tîrziu pînă în vară un 
rezultat in tratativele Marii Britanii 
cu „cei șase".

Președintele Zambiei, Ken 
neth Kaunda, l-a primit pe Krste 
Țrvenkovski, membru al Biroului 
Executiv al Prezidiului U.C.I., mem
bru al Consiliului Federației al Iu-

Președintele Statelor U- 
nite, Richard Nixon, a adresat lui 
Moamer El Geddafi, președintele 
Consiliului Comandamentului Revo-

Apele mării au asaltat pe 
neașteptate duminică seara cele
bra piață venețiană San Marco 
și alte zone ale centrului istoric 
al „Reginei Adriaticii", Sirenele 
au sunat alarma avertizind popu
lația să evacueze locurile ame
nințate. Specialiștii biroului de 
cercetare a mareelor au ajuns la 
concluzia că invazia apelor a fost 
provocată de violența vintului 
„Sirocco", ce a bătut timp de 
trei zile.

Sfîrșitul lamentabil al operațiunii 
militare americano-saigoneze în Laos, 
care a demonstrat în mod elocvent 
ceea ce mulți observatori de aci de
numesc „falimentul politicii de viet- 
namizare", a determinat o puternică 
recrudescență a stării de spirit ostile 
războiului în rândurile opiniei publice 
americane, contribuind la creșterea 
mobilizării forțelor antirăzboinice în
tr-o largă acțiune numită „Ofensiva 
de primăvară pentru pace în Indo
china".

Opinia publică americană pornește 
In criticile sale de la faptul că a- 
celeași argumente nefondate invo
cate în urmă cu un an pentru jus
tificarea invadării Cambodgiei au 
fost reluate pentru justificarea 
agresiunii eșuate împotriva Lao
sului. „Acest obicei iresponsabil 
de a prezenta intr-un ambalaj nou 
o marfă veche, scrie „WASHING
TON POST" într-un editorial, clati
nă pînă și încrederea acelora cK 
ar înclina să accepte scenariul « 
ministrației privitor Ia retragerea în 
etape a trupelor". Același ziar arată 
că „în actualele circumstanțe cea mai 
bună tactică este aceea de a da viață 
negocierilor de pace de la Paris pen
tru găsirea unei soluții politice războ
iului din Indochina". După cum sub
liniază în „SUNDAY STAR" publicis
tul american Don Oberdorfer, „o mare 
parte a opiniei publice, presa, 
Congresul, unii lideri politici, pre
cum și unii militari apreciază 
că, indiferent de prețul pe care 
S.U.A. l-ar plăti, sau ar fi dis
puse să-l plătească, o victorie mili
tară in Vietnam este imposibilă", 
într-o declarație făcută în Senat, 
William Fulbright, președintele Co
misiei senatoriale pentru afacerile 
externe, a subliniat că eșecul opera
țiunii „Lam-Son-719“ constituie „un 
exemplu concludent privind lipsa de 
rațiune și perspectivă a politicii Ad
ministrației în Indochina". Penta
gonul are însă o cu totul altă 
părere, contrară celei a opiniei pu
blice care, potrivit unui recent son
daj „Harris", consideră, în majorita
tea sa, războiul din Indochina ca fiind 
condamnabil din punct de vedere mo
ral și cere să i se pună imediat ca
păt.

în prezent pe întregul teritoriu 
al Statelor Unite au loc intense pre
gătiri în vederea „ofensivei de pri
măvară", al cărei principal țel este, 
potrivit declarațiilor făcute de or
ganizatori, „retragerea imediată și 
necondiționată a tuturor trupelor din 
Indochina și stabilirea unei date a- 
propiale pentru încheierea acestei 
acțiuni". în această largă mișcare 
sint mobilizate toate organizațiile 
pacifiste ale tineretului, sindicatelor 
și femeilor, printre care Coaliția 
poporului pentru pace și justiție, 
Coaliția acțiunea pentru pace, Comi
tetul pentru mobilizare al studenți
lor pentru încetarea războiului din 
Vietnam, organizația „Femei, luptați 
pentru pace" etc. Potrivit programu
lui, manifestațiile vor dura două 
luni și vor cuprinde marșuri, mitin
guri de doliu și de protest, demon
strații, conferințe, acțiuni cum ar fi 
blocarea căilor de acces spre centrele 
militare etc. „Ofensiva de primăvară" 
va culmina eu un marș urmat de 
un miting de masă care vor avea 
loc în Washington, la 24 aprilie.

C. ALEXANDROAIE
Washington.
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