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UMANISMUL 
substanța vie a politicii 

partidului nostru
In atmosfera de puternică tnsuflețire creatoare cu 

care cei 20 de milioane de cetățeni ai României so
cialiste intimpinâ glorioasa aniversare a Partidului Co
munist Român este pe deplin firesc ca drumul parcurs 
de comuniști în răstimp de o jumătate de secol să în
semne pentru fiecare dintre noi o inepuizabilă sursă 
de reflecții.

Printre coordonatele definitorii ale acestui drum de 
lupte eroice, umanismul, preocuparea pentru om, cu 
problemele și necesitățile sale, cu aspirațiile, gindu- 
rile și sentimentele sale, cu destinul său, s-a aflat 
totdeauna la loc de cinste. PARTIDUL COMUNIST RO
MAN A TRANSFORMAT UMANISMUL DINTR-UN 
NOBIL DEZIDERAT ABSTRACT AL UNOR SPIRITE 
LUMINATE, LIMITAT DOAR LA UNELE ASPECTE 
DE ORDIN MORAL, 1NTR-O REALITATE COTIDIA
NA, INSTITUȚIONALIZATĂ. In concepția consecvent 
marxist-leninistă a partidului nostru, SOCIALISMUL 
ȘI PREOCUPAREA PENTRU OM SÎNT DE NEDES
PĂRȚIT. SOCIALISMUL SE CONSTRUIEȘTE DE CĂ

TRE OAMENI — PENTRU OAMENI, PENTRU EI ÎN
ȘIȘI. NU S-AR PUTEA CONCEPE UN SOCIALISM 
CARE SA NU AȘEZE OMUL IN CENTRUL ÎNTREGII 
ACTIVITĂȚI SOCIALE.

Subliniind imperativul de înaltă semnificație umanis
tă care călăuzește partidul nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu arăta : „SOCIALISMUL TREBUIE SA REA
LIZEZE ASEMENEA CONDIȚII CA OMUL, STAPIN 
AL MIJLOACELOR DE PRODUCȚIE, FĂURITOR AL 
TUTUROR VALORILOR MATERIALE ȘI SPIRITUA
LE, SA FIE INTR-ADEVĂR IN CENTRUL ATENȚIEI, 
SA AIBĂ ROLUL PRINCIPAL IN SOCIETATE, SA SE 
BUCURE ȘI SA BENEFICIEZE NESTlNJENIT DE 
DREPTURILE ȘI LIBERTĂȚILE ADEVĂRATEI DE
MOCRAȚII SOCIALISTE — PREMISA FUNDAMEN
TALĂ A ÎNFLORIRII DEPLINE A PERSONALITĂȚII 
UMANE".

Ne-am propus să dezbatem această temă în cadrul 
unei anchete realizate la București și Cluj, la care 
au luat parte muncitori, activiști de partid și de stat, 
reprezentanți ai intelectualității. Le dăm cuvintul.

OMULUI —

UN TRAI OMENESC
întii, cum e și firesc, o racordare 

necesară a prezentului la trecut, la 
marea tradiție umanistă a vechii noas
tre mișcări muncitorești.

— Permiteți-mi să vorbesc ca un 
om care a cunoscut, cum s-ar zice, 
„pe viu“ istoria partidului nostru, 
— ne spune Gheorghe Timofi, mun
citor pensionar din Cluj, 
membru de partid din ilega
litate. Lupta pentru liber
tate și pentru bunăstarea 
materială și spirituală a 
omului, preocuparea de a 
pune în valoare tot ce e mai 
bun in om s-au manifestat 
in diferite forme incă de la 
începuturile mișcării munci
torești din România. Numai 
că noi, odinioară, ți spuneam 
altfel : umanitarism. ome
nie. Mi-aduc aminte că, a- 
cum vreo cincizeci de ani. 
l-am invitat, în numele sin
dicatelor din Cluj, pe Emil Ra- 
coviță să vorbească muncitori
lor despre anumite probleme la or
dinea zilei. Se știe că Racoviță a fost 
nu numai un mare savant, dar și un 
progresist înflăcărat, un om convins 
de biruința inevitabilă a idealurilor 
socialismului. Ei bine, nu voi uita 
niciodată pasiunea cu care Emil Ra
coviță ne-a vorbit atunci despre so
cietatea viitorului ca despre o socie
tate a omului, in care cei mulți și 
obijduiți vor deveni beneficiarii tu
turor avantajelor progresului și civi
lizației. Nu era o credință abstractă, 
ci una foarte concretă, care se baza 
pe ideea că numai atunci cind va fi 
eliberat de exploatare și asuprire, de 
umilință și sărăcie, omul va fi cu 
adevărat om în toată puterea cuvin- 
tului. O asemenea societate, in care 
omul nu mai cunoaște condiția de rob

Timpul se încălzește

ÎNCEPE semănatul
PORUMBULUI

Cu toate că vremea continuă să 
fie instabilă — zilele frumoase al
ternează cu altele cu ploi — lucră
rii*  agricole de primăvară se des
fășoară din plin in aproape toate 
județele. Un val de ploi s-a abă
tut, in cursul zilelor de marți și 
miercuri, asupra celei mai mari 
părți a țării. Ele au avut un efect 
bun asupra culturilor care au fost 
insămințate, favorizind răsărirea 
uniformă a plantelor și au contri
buit totodată la completarea rezer
vei de apă din sol.

Din toate județele sosesc Ia re
dacție știri în care se consemnează 
că semănatul culturilor din prima 
epocă este pe terminate. Astfel, 
unitățile agricole din județul Te
leorman au terminat însămînțarea 
culturilor prevăzute pentru epoca I, 
Iar la floarea-soarelui această lu
crare s-a făcut pe 85 Ia sută din 
terenurile prevăzute. Acum, toate 
forțele sînt antrenate la pregătirea 
terenurilor destinate culturii po
rumbului, iar in unele locuri se
mănatul acestei culturi a și în
ceput. La cele din Nanov, Țigănești 
și Furani s-au insămințat cite 
80—120 hectare, realizînd viteza de 
lucru planificată. Lucrările sint 
avansate și în județul Constanța 
unde cooperativele agricole au in- 
sămînțat, pînă miercuri, floarea- 
soarelui pe 70 la sută din cele 
43 000 ha destinate acestei culturi. 
In multe județe din Transilvania 
însămînțările de primăvară sînt 
mal avansate l'ață de alți ani. De 
exemplu, unitățile agricole din ju
dețul Satu-Mare au insămințat 

al altuia, în care nu mal este asuprit 
de altul, in care este cu adevărat li
ber, s-a creat, în ultimul sfert de se
col, sub conducerea partidului, pe pă- 
mintul românesc. Mai ales în ultimii 
ani, umanismul profund al politicii 
partidului s-a impus cu deosebită 
stăruință în toate domeniile vie
ții economice și sociale, determinînd 
pretutindeni o mai accentuată apro
piere de problemele și cerințele nu 
numai ale omului în general, dar și 
ale fiecărei categorii de oameni, ale 
fiecărui individ in parte.

Opiniile interlocutorilor noștri au 

coincis în a reliefa că umanismul so
cietății noastre iși are o puternică 
bază materială in economie.

— Ne-am deprins cu ideea că so
cialismul presupune nu numai un 
inalt nivel de dezvoltare a forțelor 
de producție, ci și asigurarea condi
țiilor de înflorire a personalității u- 
mane. în fapt, în practică, tot ce se 
edifică, tot ce se realizează in so
cietatea noastră se face in numele 
omului, in scopul îmbunătățirii con
tinue a nivelului său de trai material 
și spiritual — arată conf. dr. Mircea 
Bulgaru, director general adjunct al 
Direcției Centrale de Statistică. A- 
ceastă convingere este validată de a- 
titea fapte grăitoare. Toate efortu
rile desfășurate în economie n-au alt 
obiectiv decît de a asigura omului o 
viață de bunăstare. Pentru asta ne 
industrializăm, pentru asta facem a- 

floarea-soarelui pe toate suprafe
țele prevăzute. In vederea însă- 
mințării porumbului, in acest ju
deț se lucrează intens la pregăti
rea terenului.

Cu flecare zi. vremea se încăl
zește. Ca urmare se creează 
condiții optime pentru insămin- 
țarea porumbului. Tehnologia aces
tei plante a fost bine precizată. Se
mănatul, de exemplu, trebuie să se 
execute in funcție de temperatura 
solului care, Ia 10 cm adîncime, 
trebuie să fie de 8° C (măsurată Ia 
8 dimineața). Cu actuala bază teh
nică aflată Ia dispoziția unităților 
agricole lucrarea se poate executa 
intr-un interval scurt, de 8—10 zile. 
Pentru obținerea unor recolte mari 
trebuie acordată o deosebită aten
ție realizării unei densități optime. 
Ea nu se asigură prin rărit, ci de 
la semănat, prin reglarea distantei 
între rînduri și a celei dintre boabe 
Pe rînd. S-a recomandat, în acest 
scop, ca numărul de boabe semă
nate să fie cu 10—15 la sută mai 
mare decît numărul de plante pre
văzut la hectar.

Intrucit în zilele care urmează 
va începe din plin semănatul po
rumbului, ceea ce va face ca lu
crările să se aglomereze, se im
pune ca în fiecare unitate agricolă 
să se acorde cea mai mare aten
ție organizării muncii și folosirii 
cu randament sporit a tractoarelor 
și mașinilor agricole. Semănatul in 
limitele timpului optim, cu res
pectarea tuturor normelor de cali
tate, va contribui la obținerea unor 
recolte mari.

cumulări, Investiții. Ca economist 
sînt obișnuit să mă bizui pe funda
mentul solid și precis al cifrelor. 
Creșterea venitului real pe fiecare lo
cuitor în ultimul cincinal cu 22 la 
sută este o expresie concludentă. Sau 
să luăm un alt aspect. Se știe că 
partidul nostru vede în dezvoltarea 
rapidă a economiei socialiste — prin
tre altele — și o cale temeinică de 
asigurare a posibilităților de muncă 
pentru întreaga populație a țării. Or, 
după cum reiese din datele privind 
îndeplinirea cincinalului 1966—1970,
ritmul mediu anual de creștere a in

dustriei cu aproape 12 la 
sută — unul dintre cele mai 
înalte din lume, realizat, țin 
să precizez, în condițiile in
troducerii perseverente a teh
nicii celei mal avansate — a 
contribuit esențial la crearea 
a 800 000 noi locuri de mun
că. Dacă ne gîndirp mai bine, 
ce poate întruchipa mai eloc
vent grija pentru om decît 
strădania statornică de a-i 
pune Ia îndemînă posibilita
tea de a munci, de a-și con
cretiza într-o activitate crea
toare aptitudinile și capacită

țile, de a se realiza, deci, ca om, in 
toată plenitudinea personalității 
sale ! Munca liberă este, cum spunea 
un gînditor, temeiul demnității u- 
mane, iar demnitatea umană repre
zintă, după cum se știe, una dintre 
aspirațiile cele mai nobile ale uma
nismului din toate timpurile.

Sau să mă refer la alt exemolu: este 
limpede că fără succesele dobindite 
în propășirea economiei n-ar fi exis
tat posibilitatea practică de a se alo
ca in 1970 pentru cheltuieli sociale, 
cite 5 500 de lei de fiecare familie, 
cu peste 2 000 de lei. deci cu aproape 
jumătate, mai mult decît cu cinci ani

Victor BTRLADEANU 
Al. MUREȘAN

(Continuare în pag. a Il-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a primit 
joi după-amiază pe ministrul de 
interne al Republicii Federale a 
Germaniei, H. D. Genscher, care 
ne vizitează țara în aceste zile.

La întrevedere, desfășurată în
tr-o atmosferă cordială, au luat 
parte Cornel Onescu, ministrul a-

FRONTULUI UNITĂȚII POPULARE
DIN CHILE

SANTIAGO DE CHILE
Consiliul Național al Frontului Unității Socialiste din Republica So

cialistă România vă adresează calde felicitări cu prilejul remarcabilului 
succes în recentele alegeri municipale, împreună cu urări de noi victorii 
în realizarea programului Frontului Unității Populare.

CONSILIUL NAȚIONAL
AL FRONTULUI UNITĂȚII SOCIALISTE 

DIN REPUBLICA SOCIALISTĂ ROMANIA

Excelentei sale
Domnului NIHAT ERIM

Prim-ministru al Republicii Turcia
ANKARA

Aflînd că Excelența Voastră a fost chemată să-și asume înalta func
ție de prim-ministru al Republicii Turcia, vă rog să primiți felicitările 
mele cordiale, împreună cu cele mai bune urări de fericire personală și 
de succes in activitatea dumneavoastră.

îmi exprim convingerea că relațiile de prietenie și cooperare exis
tente între România și Turcia se vor întări continuu.

ION GHEORGHE MAURER 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România
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și tovarășul Edward Gierek
SLATINA

A luat ființă Centrala »
industrială de aluminiu

SLATINA. — (prin telefon de 
Ia Emilian Rouă). — La Slatina 
a luat ființă Centrala industrială 
de aluminiu care funcționează 
în cadrul Ministerului Industriei 
Metalurgice. Noua centrală cu
prinde Uzina de aluminiu, Uzi
na de prelucrare a aluminiului, 
fabrica de produse carbonoase— 
toate din Slatina, și Uzina de a- 
lumină Oradea. Centrala înglo
bează, așadar, unități econo
mice legate organic din punct 
de vedere al producției. Așa, de 
pildă, Uzina de aluminiu Sla
tina este beneficiarul uzinei de 
alumină Oradea și, totodată, fur
nizorul de materie primă al u- 
zinei de prelucrare a aluminiu
lui.

— Un aspect esențial, ne spu
nea inginerul Ion Buda, direc
tor general al centralei, este a- 
cela că pentru prima dată uni
tățile metalurgice neferoase sînt 
coordonate de unul și același mi
nister, renunțîndu-se, cum era șl 
normal, la dispersarea lor b 
conduceri centrale diferite, ' rin 
numeroasele avantaje pe care le 
prezintă în esență coordonarea 
unică, se creează premisele dez
voltării mai rapide a industriei 
aluminiului românesc.

LA CARACAL

Prinde contur noua 
uzină de vagoane
Pe platforma industrială a ora

șului Caracal, constructorii înalță 
un nou obieotiv — Uzina do va
goane. în viitoarea uzină, a că
rei amplasare în această locali
tate se justifică prin apropie
rea față de Fabrica de osii și 
boghiuri din Balș — unul din
tre principalii ei furnizori — se 
vor fabrica vagoane de marfă 
pe patru osii și vagoane cis
ternă. Capacitatea anuală a u- 
zinei va fi, în 1975, cînd ea va 
intra în întregime în producție, 
de 4 800 vagoane. Noua uzină va 
începe să producă însă mai 
devreme, din 1972.

Construcția uzinei se află în 
avans față de grafice. în pre
zent, pe șantier se desfășoară 
în ritm intens lucrările de 
turnare a fundațiilor, conco
mitent cu turnarea stîlpilor care 
vor servi la înălțarea halei mo
nobloc. Aceasta permite ca, în 
scurt thnp, hala să capete 
contur, înfăptuindu-se astfel 
angajamentul asumat de con
structori în cinstea semicentena
rului partidului.

facerilor interne, general locote
nent Alexandru Dănescu, adjunct 
al ministrului, precum și Erich 
Strătling, ambasadorul Republicii 
Federale a Germaniei la București, 
și Erich Wilhelm Schaible, consi
lier ministerial în Ministerul de In
terne al Republicii Federale a Ger
maniei. (Agerpres)

MOSCOVA 8 (Agerpres). — La 
8 aprilie a avut loc o întîlnire în
tre tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, și tovarășul Ed
ward Gierek, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez.

La întîlnire au participat, din 
partea română, tovarășii Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al Comite

VIZITE ALE DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

La Uzina de cinescoape „Hromatron"

MOSCOVA 8 — Corespondentul 
Agerpres, Laurențiu Duță, transmi
te : Joi dimineața, delegația Parti
dului Comunist Român, condusă de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului Co
munist Român, care participă la lu
crările Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S., a vizitat Uzina „Hroma- 
tron“ din Moscova, specializată în 
producția de cinescoape pentru a- 
paratele de televiziune în culori.

Delegația a fost însoțită de V. M. 
Bușuiev, șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S., și V. I. Drozdenko, amba
sadorul U.R.S.S. în România. La 
intrarea în uzină, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și ceilalți membri ai de
legației au fost întîmpinați de A. 
I. Șciokin, ministrul industriei e- 
lectronice al U.R.S.S., V. I. Vino
gradov, directorul general al Cen

La Institutul pentru problemele conducerii
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu și membrii delegației 
Partidului Comunist Român au vi
zitat Institutul pentru problemele 
conducerii (automatică și teleme- 
canică).

La intrare, Eroul muncii socia
liste, acad. V. A. Trapeznikov, di
rectorul institutului, I. I. Bazilev- 
ski, adjunct al ministrului indus
triei constructoare de aparate si 
mijloace de automatizare, precum 
și numeroși cercetători științifici 
i-au salutat cu deosebită căldură 
pe oaspeții români.

Creat în anul 1939, institutul — 
un adevărat „generator de idei și 
principii", o școală pentru pregă
tirea de cadre cu o înaltă califi
care — a cunoscut o amplă dez
voltare în ultimii ani, trecînd de 
la elaborarea unor soluții și prin

Spectacol de gală în cinstea delegațiilor 
si oaspeților la Congresul P. C. U. S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — în 
Sala Congreselor din Kremlin a 
avut loc joi seara un spectacol de 
gală în cinstea delegaților și oas
peților de peste hotare la cel de-al 

tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
Janos Fazekas, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Leonte Răutu, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri.

Din partea polonă au participat 
tovarășii Piotr Jaroszewlcz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.U.P, președinte al Consiliului 

tralei „Mels", din care face parte 
uzina „Hromatron“, precum și de 
specialiști în domeniul electronicii, 

în sala de consiliu, ministrul A. 
I. Șciokin a prezentat oaspeților 
realizările sovietice în domeniul 
producției de cinescoape pentru te
leviziunea în culori, însoțind 
explicațiile cu demonstrații prac
tice — emisiuni realizate ațît pe 
circuitul intern, cît și pe programul 
național. El s-a referit, totodată, la 
preocupările pentru ridicarea cali
tății cinescoapelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu s-a 
interesat de procesul de producție, 
de activitatea specialiștilor de aici 
privind soluționarea unor proble
me legate de ridicarea eficienței 
economice, a calității produselor. 
Secretarul general al Partidului Co
munist Român a subliniat însemnă

cipii de conducere a secțiilor de 
întreprinderi la cele ale conducerii 
unor întregi ramuri industriale, cu 
perspectiva abordării și rezolvării 
unor probleme privind conducerea 
întregii economii naționale. Direc
torul institutului, V. A. Trapezni
kov, a prezentat unele din preocu
pările actuale ale cercetătorilor și 
oamenilor de știință de aici : dez
voltarea teoriei generale a conduce
rii automate — raportul dintre con
ducerea generală și om ; mijloa
cele tehnice ale conducerii auto
mate — sistemele electronice și 
pneumatice; aplicarea teoriei și 
tehnicii pentru crearea siste
melor de conducere automată 
pe ramuri. Printre rezultatele prac
tice ale activității institutului, omul 
de știință citează concretizarea 
studiilor privind repartizarea me

XXIV-lea Congres al P.C.U.S. Și-au 
dat concursul artiști și formațiuni 
artistice dintre cele mai renumite 
din Uniunea Sovietică. 

de Miniștri al Republicii Populare 
Polone, Jozef Tejchma, membru 
al Biroului Politic, secretar al C.C. 
al P.M.U.P.

în cadrul întîlnlril au fost a- 
bordate unele probleme privind 
dezvoltarea colaborării pe linie de 
partid, de stat și economică între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populară Polonă. întîl- 
nirea s-a desfășurat într-o atmo
sferă caldă, tovărășească.

tatea unei mai strînse colaborări 
între electroniștii români și sovie
tici, în cadrul relațiilor de priete
nie și colaborare româno-sovietice.

Se vizitează apoi cîteva din sec
țiile de bază ale modernei uzine, 
printre care cele de operațiuni chi
mice și termice, de montaj, cen
trul de calcul al sistemului de con
ducere automată a producției.

V. I. Vinogradov, în numele co
lectivului de electroniști din Mos
cova, a exprimat mulțumiri dele
gației Partidului Comunist Român 
pentru vizita făcută la uzină și 
pentru aprecierile la adresa activi
tății acesteia. Semnînd în cartea de 
onoare a uzinei, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a felicitat colectivul în
treprinderii pentru rezultatele ob
ținute și i-a urat noi succese în 
activitatea viitoare.

talelor feroase pe teritoriul U.R.S.S., 
sistemul automat de distribuire a 
biletelor de avion și altele. El a 
subliniat totodată larga aplicabili
tate, în diferite domenii de activi
tate, a principiilor și metodelor 
elaborate de institut, colaborarea 
dintre institut și diferite unități 
economice și industriale din Uniu
nea Sovietică.

Se vizitează apoi unele labora
toare și secții. Șeful laboratorului 
pentru studierea metalelor feroase 
pe teritoriul Uniunii Sovietice, V. 
Mamikonov, arată că, datorită ma
șinilor de calcul de înaltă produc
tivitate, precum și metodelor ela
borate de institut, a fost substan
țial simplificată activitatea de pre
lucrare a datelor cuprinse în sute 
de mii de documente. D. Aghiei-

(Continuare în pag. a V-a)

La spectacol a participat dele
gația Partidului Comunist Român, 
condusă de tovarășul Nicola*  
Ceaușescu.
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UMANISMUL FAPTUL
(Urmare din pag. I)

în urmă ! Ce înseamnă asta ? Că sub
stanța umanistă a operei de făurire a 
socialismului o constituie faptul că 
omul, eliberat de exploatare și asu
prire, muncește întîia oară în istorie 
pentru sine, pentru bunăstarea și fe
ricirea sa și alor săi.

— Esențial, după părerea mea
— ne spunea prof. dr. Gali Erno, re- 
dactorul-șef al revistei „Korunk" — 
este umanismul activ al societății 
noastre, un umanism pe care l-am 
numit prometeic, deoarece se bazea
ză pe descătușarea și valorificarea 
potențialului creator al omului, pe 
afirmarea optimă a marilor sale dis
ponibilități creatoare. Societatea 
noastră acționează nu numai prin 
om, dar și pentru om. Aceasta 
se concretizează în preocuparea par
tidului nostru de a direcționa dezvol
tarea economică în concordanță cu 
nevoile omului, luind în considerație 
interesele sale fundamentale, ținînd 
scama de faptul esențial că produc
ția nu e un scop în sine, că nu pro
ducem de dragul de a produce, ci 
spre a satisface cerințele și trebuin
țele tot mai exigente ale constructo
rilor socialismului. Se știe prea bine 
că planificarea socialistă este în sub
stanța ei o planificare umanistă, 
care ține de însăși esența omului, 
deoarece omul este singura ființă ca
pabilă să-și pună scoouri precise sau
— în termeni filozofici — o ființă 
rațională și finalistă. Omul realizează 
întii mental ceea ce mai tîrziu va în
făptui în practică. Secretarul general 
al partidului a evidențiat pregnant 
in ultimele sale cuvîntări tocmai a- 
ceastă specifică trăsătură umanistă a 
politicii partidului nostru : viitorul se 
fundamentează azi. iar atenția, de 
altminteri firească, pentru conturu
rile zilei de miine nu trebuie să es
tompeze din cîmpul nostru vizual o- 
niul zilei de azi. ci, dimpotrivă, se 
cuvine coroborată cu o atenție la fel 
de stăruitoare privind problemele sale 
prezente de muncă și viață.

OMULUI ÎNCREDERE
Șl DEMNITATE

înscrisă 
practică 
situației
Si pro-

— Concepția umanistă a partidului 
nostru își găsește una din cele mai 
pregnante expresii în încrederea față 
de om, încrederea adîncă în masele 
muncitoare — ne declară ing. Iosif 
Tăp&lagă, director al Uzinei de re
parații auto din Cluj. După părerea 
mea, aș încadra în noțiunea de uma
nism și acele aspecte — esenția
le — ale modalităților de conducere 
a vieții noastre sociale. Mă refer la 
faptul că hotărîrile, deciziile sociale 
se iau nu în cercuri înguste, 
ei prin dezbaterea vie cu masele, cu 
oamenii, fără umbră de temere, reti
centă. ezitare. Cu deplină încredere 
partidul consultă masele, lărgește i- 
nițiativa locală, autonomia întreprin
derilor în care adunarea salariaților 
este forul sunrem de conducere, 
extinde atribuțiile organizațiilor ob
ștești etc. Toate acestea dau, în fond, 
putință oamenilor să-si manifeste 
personalitatea, capacitățile, spiritul 
de inițiativă.

— Esența umanistă a orînduirii 
noastre — arată tovarășul Remus 
Bucșe, prim-secretar al Comitetului 
municipal de partid, președintele 
Consiliului popular municipal Cluj
— se materializează elocvent în con
tinua lărgire și anrofundare a demo
crației socialiste. Căci. în definitiv, ce 
înseamnă că oamenii muncii, sub con
ducerea partidului, au cucerit pu
terea politică și economică în tans 
noastră ? înseamnă că ei sînt efectiv 
st&pînil tării, stăpîni atît ai bogățiilor 
materiale, ai muncii eliberate de ex
ploatare, cît și ai destinelor politice 
ale societății. De aici decurg si drep
turile și libertățile lor. a căror efec
tivă exercitare — nu numai 
în lege, dar si garantată în
— reprezintă o expresie a 
lor obiective de producători 
prietari ai mijloacelor de producție, 
de conducători și. în același timp, de 
Înfăptuitori ai progresului social. Am 
luat parte la un sir de adunări gene
rale ale salariaților din întreprinderi 
și mi-am putut da seama, încă o 
dată, pe viu. de vigoarea si rodnicia 
inițiativei oamenilor puși în situația 
să reflecteze si să hotărască ei înșiși 
asupra muncii lor si a colectivului, 
asupra căilor de dezvoltare a pro
ducției. de sporire a eficientei eco
nomice. în fond, prin ce se deose
bește umanismul socialist de umani
tarismul abstract, dacă nu prin a- 
ceastă ridicare a omului obișnuit pe 
cea mai înaltă treaDtă a demnității so
ciale si morale, ar^a de fact'”' d-»ci- 
sîv real al propriului său destin ? 
Omul rep’-'-zintă telul suprem al po
liticii partidului, dar văzut nu numai 
in ioostaza de subiect, ci și în aceea
— cu adevărat definitorie pentru vi
ziunea noas* *’’ umanistă — de obiect, 
de scop al grijii și preocupărilor socie
tății.

• Haiducii Iul Șaptecai : 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, AURORA — 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 :   _ 8 45 . n . 13 J5 .

21, FAVORIT — 9 ;
15,45 ; 18,15 ; 20.30,
9 ; 11,15 ; 13.30 ; 16 ;

— Situînd omul în centrul atenției 
sale — adaugă conf. dr. Ovidiu Trăs
nea — socialismul reriune pe oa
menii muncii în deplinătatea dreptu
lui. frustrat în trecut de clasele ex
ploatatoare. de a hotărî de sine stă
tător asupra destinelor lor. de a se 
bucura liber și integral de ceea ce 
creează. Ca urmare, societății noastre 
îi este străin fenomenul alienării o- 
mului. Toate componentele proce
sului de perfecționare socială — cu 
consecințele lor imediate : ridicarea 
producției materiale, industriale și 
agricole, ameliorarea serviciilor pu
blice. perfecționarea repartiției so
ciale în spiritul echității socialiste, 
ridicarea nivelului de cultură si 
conștiință al maselor, perfecționarea

Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală — emisiune în colabo
rare cu Ministerul Invăță- 
mîntulul. Ciclul de erai- 
siuni-consultațli pentru exa
menul de admitere în Invit- 
țămîntul superior. • Limba 
română : Elemente morfolo
gice — analize gramaticale. 
« Biologie : Caractere spe
cifice ale materiei vii. 
Căminul
Lumea copiilor. „Mult mi-e 
dragă primăvara'*  — program 
de muzică și dansuri popu
lare în interpretarea copii
lor. Prezintă Iurie Darie și 
Mihaela Istrate.

organizării și oonducerii sociale în 
vederea sporirii eficienței muncii so
ciale. dezvoltarea democrației și în- 

t tărirea participării ca școală a auto- 
oonducerii — converg spre aceiași țel 
major Uustrînd o politică pusă ne
mijlocit și integral in slujba poporu
lui, a prosperității, demnității și fe
ricirii sale.

OMULUI — DREPTURI
Șl LIBERTĂȚI

— Aș spune că umanismul socialist 
înseamnă mai multă libertate,

multă egalitate, mai multă dreptate — 
ține să precizeze conf. dr. Ion Aluaș, 
de la catedra de filozofie a Universi
tății „Babeș-Bolyai". Desigur, nu tre
buie înțeles acest lucru sub un unghi 
strict cantitativ : de altminteri se știe 
prea bine că, mai ales pe acest tărim. 
cantitatea se preface pe nesimțite și 
brusc în calitate. Trebuie însă înțe
les cu claritate că libertatea, echita
tea, dreptatea nu sînt niște cadouri 
sau acte filantropice pe care un 
funcționar sau altul le poate sau nu 
face cetățeanului, ci drepturi inalie
nabile, cucerite cu jertfe de popor, 
de muncitori, țărani, intelectuali și 
că respectarea acestor imperative u- 
maniste, promovate de partid în toa
te sferele vieții noastre sociale, nu 
poate depinde de hatîrul cuiva.

— Climatul de asigurare a liber
tăților și drepturilor democratice se 
creează incepînd de la locul de mun
că — intervine în acest „dialog la 
distanță", cu autoritatea experienței 
sale, tovarășul Candit Miș, secreta
rul comitetului de partid al fabricii 
de încălțăminte „Clujana". în felul 
acesta, aș spune, materializăm noi 
ideea partidului că umanismul socia
list își are rădăcinile în însăși na
tura relațiilor de producție, a formei 
de proprietate, care ii unește pe tot» 
membrii colectivității în numele ace
lorași interese, pentru înfăptuirea 
acelorași obligații.

în unele intervenții din cadrul an
chetei noastre s-a accentuat asupra 
necesității de a se elucida problema 
complexă a raporturilor- dialectice 
dintre drepturi si datorii în lumina 
exigențelor umanismului socialist.

— Relația umanistă care alcătuieș
te temeiul moral al orînduirii noastre 
— sublinia conf. dr. Grigore Don- 
droe. secretarul comitetului de partid 
al Centrului universitar Cluj — nu 
are, cum sînt dispuși unii să creadă, 
un sens unic : de la societate spre 
individ. E necesar să insuflăm tu
turor — și mai ales tinerilor — con
știința „reversului" obligatoriu : de 
la individ spre societate, care consti
tuie întruchiparea cea mai grăitoare 
a participării la responsabilitatea 
comună pentru bunul mers al colec
tivității. Demnitatea îndeplinirii da
toriei față de obște umple umanis
mul de substanța sa activă, militan
tă, transformatoare și înnoitoare, de
vine o forță motrice în efectuarea 
saltului din imperiul necesității în 
cel al libertății.

Pe drept cuvînt, mulți interlocu
tori au acordat o mare atenție ca
drului legiferat al afirmării umanis
mului socialist, modalităților în care 
legea asigură și garantează traduce
rea în fapt a coordonatelor umaniste 
ale societății noastre.

— Trebuie să subliniem încă o 
dată cu toată tăria — a arătat tova
rășul Sever Georgescu, adjunct al 
procurorului general al republicii — 
că este meritul fundamental al con
ducerii partidului și statului nostru, 
al tovarășului Nicolae Ceaușescu per
sonal,. de a fi tradus în viață prin
cipiul potrivit căruia respectarea 
strictă a legalității constituie una 
dintre premisele esențiale, una din
tre condițiile indispensabile ale rea
lizării exigențelor umanismuluf so
cialist. în acești ani, partidul nostru, 
luind poziție autocritică exemplară 
față de unele manifestări de încăl
care a legalității ce au avut loc în 
trecut, adoptînd măsuri ferme și in
transigente împotriva abuzurilor și 
arbitrarului — măsuri menite să facă 
imposibile orice asemenea fenomene 
negative, cum s-au manifestat în tre
cut, sub forma unor înscenări judi
ciare, ilegalități — a izgonit din viața 
publică suspiciunea, acest nefast ele
ment de coroziune a relațiilor socia
le, intronînd un climat în care le
gea servește exclusiv omului, intere
selor sale esențiale.

— întreaga noastră legislație, dar 
mai ales ceea ce s-a realizat în anii 
de inovație legislativă 1966—1970, este 
pătrunsă de un profund umani'sm — 
relevă și un alt interlocutor, tovară
șul Gheorghe Popescu, președintele 
Judecătoriei municipiului Cluj. O 
serie de acte normative cuprind dis
poziții stricte, care au menirea să 
apere omul, integritatea lui fizică și 
morală, demnitatea lui umană. De a- 
semenea, se cuvine subliniat că ac
centul principal în legislația noas
tră actuală nu se pune pe caracterul 
represiv, ci pe cel educativ, deci pe 
încrederea în om, în capacitatea sa de 
automodelare și de transformare.

Rezultatele tragerii loto, pu
blicitate,
1 001 de seri — emisiune pen
tru cei mici.
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de evocări.
SEARA TELEVIZIUNII 
BULGARE
Film artistic : „AI 8-lea" 
film distins cu premiul 
„Trandafirul de aur“ la cel 
de-al VIII-lea festival de la 
Vama, ediția 1969.
Cintece și jocuri populare 
bulgărești.
„Rodope" — film documen
tar.

22,25 Un Interpret celebru : Ni
cola Ghiâurov. In program 
arii din operele : „Don Car
los" și Simone Boccane- 
gra" de Verdi, „Boris Go
dunov" de Mussorgski „Băr
bierul din Sevilla" de Ros
sini.

22,50 Telejurnalul de noapte.

— Umanismul nu trebuie privit 
numai la scara problemelor generale 
— spune maistrul Gavril Jucan, de 
la uzina mecanică de material rulant 
„16 Februarie" din Cluj. Dacă nu se 
realizează pînă la ultimul loc de 
muncă, riscă să fie golit de conținut, 
în întreg climatul vieții noastre so
ciale s-a instaurat un spirit înnoitor, 
întemeiat nu pe constrângeri admi
nistrative, nu pe taxarea imediată a 
unei păreri greșite, a unei opinii di
ferite drept „dușmănoase", ci pe dis
cuția pentru clarificare, pe o muncă 
atentă, răbdătoare de lămurire, de 
convingere, de transformare a con
științei.

OMULUI—
INSTRUIRE Șl CULTURĂ

— Fără îndoială că umanismul 
fără cultură este greu, dacă nu chiar 
imposibil de conceput — susține lec
torul universitar Ion Deleanu, preșe
dintele Consiliului asociațiilor de stu- 
denți din Centrul universitar Cluj. 
Și poate că una din cele mai eloc
vente concretizări ale politicii uma
niste a partidului este grija pentru 
făurirea unui om cult, cu un bogat 
orizont de cunoștințe și profunde pre
ocupări spirituale, prin largul acces la 
instruire, la cunoaștere, la calificare, 
Ia competență. Ia înnobilare spiritu
ală pe care-1 garantează nu numai 
Constituția țării, dar și un șir de în
făptuiri concrete definitorii : gratui
tatea întregului învățământ, de la 
școala elementară pînă la cea supe
rioară inclusiv, introducerea învăță- 
mlntului obligatoriu de zece ani. ief- 
tinătatea cărții, a teatrului, a celor
lalte forme de împărtășire din teza
urul de valori nepieritoare ale uma
nității. în fond, ce sînt toate acestea 
decît condiții prielnice formării și 
afirmării plenare a unor personali
tăți umane viguroase, capabile nu

O asemenea dezbatere, cum este ancheta noastră despre umanismul po
liticii partidului, nu se poate încheia, firesc, în spațiul strimt al literei 
tipărite : ea are ample reverberații în faptele cotidiene ale vieții ce ne în
conjoară. Datorită politicii P.C.R.. umanismul a devenit nu numai un climat 
politic și social, ci și un etalon moral care definește și amplifică sensul a tot 
ce săvîrșim.

Plenara Consiliului județean 
Timiș al oamenilor muncii

de naționalitate sîrbă

spirituale 
de puter- 
oamenilor 
r.aționali-

La Timișoara, joi, a avut loc ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate sîrbă din județul Ti
miș. Informarea prezentată de pre
ședintele consiliului, Milan Iovano- 
vici, a evidențiat contribuția adusă in 
cincinalul trecut de populația sîrbă, 
alături de ceilalți oameni ai muncii, 
la dezvoltarea economică și social- 
culturală a județului.

Relevînd activitatea laborioasă pe 
care oamenii muncii de naționalitate 
sîrbă o desfășoară în toate domeniile 
economiei, alături de oamenii mun
cii români, germani, maghiari și de 
alte naționalități, din industrie, 
transporturi, servicii publice, vorbi
torul a subliniat că rezultatele efor
turilor de zi cu zi se fac puternic 
simțite în mod deosebit în îndepli
nirea planurilor de producție, în lăr
girea varietății produselor si în ridi
carea calității acestora. Activitatea 
comună, pusă în slujba dezvoltării 
economiei naționale, întrajutorarea 
în muncă, manifestările 
comune demonstrează cît 
nic s-a cimentat frăția 
muncii români si de alte 
tâți din județul Timiș.

Țăranii bănățeni, printre care și 
țăranii sîrbi, sînt cunoscuți ca buni 
gospodari, ca oameni harnici. Nu
meroși țărani de naționalitate sîrbă, 
a spus vorbitorul, sînt exemplu de 
hărnicie în cooperativele agricole de 
producție, buni mecanizatori și mun
citori în întreprinderi agricole de 
stat. Bucurindu-se de drepturi egale 
în toate domeniile de activitate, nu
meroși cetățeni de naționalitate sîr
bă îndeplinesc funcții de răspundere 
in organele de partid și de stat. în 
întreprinderile industriale și unități 
agricole, în instituții social-culturale. 
Din cei 4 790 de deputati în consi
liile populare din județul Timiș, un 
număr de 235 sînt de naționalitate 
sîrbă.

Pentru copiii oamenilor muncii de 
naționalitate sîrbă există scoli și sec
ții în învățămintul de cultură gene
rală, în care întregul proces instruc- 
tiv-educativ se desfășoară în limba 
maternă a ponulației sîrbe. La Timi
șoara apar săptămînalul „Banatske 
Novine" și revista literară ..Knievni 
Jîvot", iar studioul de radio Timi
șoara are emisiuni care se 
populației sîrbe.

Au luat apoi cuvîntul 
participant — între care 
Vlașcici. membru supleant 
tetului Central al P.C.R.. președintele 
C.A.P. Variaș, Zlatoie Mircov, jurist. 
Dușița Jivanov. redactor la gazeta 
..Banatske Novine", prof. Milan Tușici. 
inspector școlar. Jiva Mișcovici. coo
perator la C.A.P. Sînmartinul Sîr- 
besc. Svetomir Raicov, scriitor, Liu- 
bomir Petro, profesor la Școala ge
nerală din Cenad, lovan Ciolacovici. 
profesor la Școala generală din Sîn
martinul Sirbesc. Vasile Obradov. 
membru supleant al biroului comite
tului județean de partid, conf. dr. 
Traian Bunescu. președintele comite
tului județean de cultură si artă s.a. 
— care și-au exprimat totala lor ade
ziune la măsurile adoptate de condu
cerea partidului si statului nostru 
pentru continua lărgire a democrație1 
socialiste, măsuri adoptate în toate 
domeniile de activitate. Ei au făcut 
propuneri conomte menite să ridice 
pe o treaptă calitativ superioară acti
vitatea consiliului, a tuturor oameni-

adresează

numeroși 
: Dusan 
al Comi-

depline valorlfi- 
creator al oame-

dar aș vrea 
adaugă prof. dr. 

Ia Universitatea 
— că umanismul so-

numai să aducă o contribuție spori
tă Ia binele comun, dar și să se 
bucure mai din plin de binefacerile 
civilizației ! Să ne gindim că recicla
rea — ca fenomen de masă dirijat 
de partid pentru a racorda competen
țele la actualele imperative ale pro
gresului tehnico-științific și econo
mic — nu reprezintă altceva decit 
noj investiții ale statului socialist în 
folosul unei și mai 
cări a potențialului 
nilor.

— S-a mai spus, 
să reliefez și eu — 
Mircea Zaciu. de 
„Babeș-Bolyai" 
cialist promovat de partid are tra
diții adinei în spiritualitatea româ
nească. Dacă ne gindim la concep
tul de omenie, ca un echivalent pen
tru alte vremuri al umanismului de 
astăzi, el crește din folclor vizibil 
în momentele mari de creație popu
lară, de la „Miorița" la „Meșterul 
Manole" și trece ca un fir roșu prin 
toată literatura mare a poporului 
nostru, prin creația lui Eminescu. 
Sadoveanu, Arghezi, Blaga și a ce
lorlalți corifei ai poeziei și prozei 
românești. în ce privește orientarea 
actuală a creației noastre, aș releva 
o latură esențială a umanismului, cul
tivată și dezvoltată datorită politicii 
de înaltă principialitate, de minunată 
consecvență a partidului nostru. Res
pectiv o angajare conștientă, delibe
rată pentru idei nobile, izvorîtă din- 
tr-o înaltă conștiință a responsabili
tății sociale, în spiritul unei filozofii 
al cărei centru vital este omul — fi
lozofia societății noastre. Astfel s-a 
născut o literatură responsabilă, scri
să în numele omului și pentru om. 
care demonstrează încă o dată că nu 
poate exista o mare artă în afara o- 
biectului ei esențial : omul ca făptură 
socială.

La care prof. dr. Zoe Bugnariu, 
la Universitatea „Babeș-Bolyai", 
ținut să adauge :

— Se cuvine, cred eu, subliniat 
optimismul este și el o componentă 
a umanismului Firește, nu un op
timism facil, rozaliu sau siropos, ci 
un optimism izvorit din cunoașterea 
și recunoașterea dificultăților vieții 
reale, dar și din încrederea în poten
țialul creator al omului, în capacita
tea sa de a învinge orice obstacole. 
Și mai e o trăsătură care nu poate 
fi ignorată : solidaritatea activă, în
trajutorarea. profundul sentiment că 
sîntem douăzeci de milioane de 
inimi intr-un singur trup. țara. Ce 
frumos, ce înălțător s-a manifestat 
această solidaritate în perioada gre
lei încleștări cu stihiile apelor, cînd 
toată suflarea românească a sărit 
în sprijinul celor loviți de calami
tate !

de
a

că

lor muncii sîrbi din județul Timiș. 
Plenara a cooptat în consiliu noi 
membri din rindurile muncitorilor, 
țăranilor și intelectualilor sirbi din 
județ și a aprobat planul de activi
tate al consiliului.

în cuvîntul rostit în finalul dezba
terilor, tovarășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., președintele consiliu
lui popular județean, a apreciat acti
vitatea depusă de reprezentanții 
populației sîrbe "pentru realizarea sar
cinilor economice, culturale si ob
ștești. Vorbitorul a apreciat profundul 
atașament pe care populația de na
ționalitate sîrbă îl manifestă față de 
politica P.C.R. și a făcut o seamă 
de recomandări pentru îmbunătățirea 
activității consiliului.

într-o atmosferă de puternică în
suflețire, participanții la plenară au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. Parti- 
cipanții la această plenară, se spune 
în încheierea telegramei. își îndreaptă 
gîndurile către dumneavoastră, iubite 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, transmi- 
țîndu-vă sentimentele de recunoștință 
și mulțumirile lor pentru grija pe 
care o purtați tuturor oamenilor 
muncii, pentru activitatea neobosită 
pe care o desfășurați în scopul întă
ririi și înfloririi ( patriei noastre. Ne 
angajăm ca sub conducerea comite
tului județean de partid să muncim 
și în viitor cu toată energia și price
perea, împreună cu oamenii muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, pentru înfăptuirea gran
dioaselor obiective stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului.

(Agerpres)
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Cara- 
Enlgma 

Studio) : 
— 20.

Opinia

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Erlch 
Bergel. Solist : Valentin Gheor
ghiu — 20.
• Opera Română : Lucia dl 
Lammermoor — 19.30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul National „I.L.
giale" (sala Comedia) : 
Otiliei — 20 ; (sala
Moartea ultimului golan
• Teatrul de Comedie : 
publică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (salâ din bd. Schitu Mă- 
gttreanu) • Luceafărul — 11 ; D-ale 
carnavalului — 20 ; (sala Dalles) : 
Play Strindberg — 20.
• Teatrul Mic : Dezertorul — 20.
• Teatrul „C.I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30 ; 
(sala Studio) : Cercul morții — 20.
• Teatrul Giulești : Geamandura 
- 19,30.
• Teatrul Ion Creangă : Roata 
morii — 9,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Miul Cobiul — 
10 ; (sala din str. Academiei) : De 
ce a furat zmeul mingea *f  — 10.
• Teatrul de revistă și comedie

Sesiuni științifice 
consacrate semicentenarului 

partidului
ASOCIAȚIA DE DREPT INTERNAȚIONAL Șl RELAȚII 

INTERNAȚIONALE

Joi s-au deschis in Capitală lucră
rile sesiunii științifice a Asociației 
de drept internațional și relații in
ternaționale consacrate aniversării 
semicentenarului Partidului Comu
nist Român.

La ședința de deschidere au luat 
parte personalități ale vieții noas
tre de partid și de stat, oameni de 
știință, cliplomați, profesori univer
sitari, cercetători, juriști, lucrători 
din aparatul de stat, ziariști.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de dr. doc. Traian Ionașcu, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, preșe
dintele Asociației de drept interna
țional și relații internaționale.

Prima comunicare din cadrul șe
dinței plenare a sesiunii a fost pre
zentată de ministrul afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului Executiv al 
A.D.I.R.I. Ea a avut ca temă „Poli
tica externă a P.C.R. și a guvernu
lui român, factor activ al instaură
rii principiilor de etică și legalitate 
internațională în relațiile dintre 
state'*.  In continuare, dr. Ilie Rădu- 
lescu, șef de secție la C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Asociației române 
de științe politice, a susținut comu
nicarea „îmbinarea intereselor na
ționale cu cerințele colaborării in
ternaționale în politica P.C.R. de dez
voltare a relațiilor economice exter
ne ale României". A fost prezentată 
apoi comunicarea „Poziția P.C.R. cu 
privire la unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale", de Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R. Ultima co
municare din cadrul ședinței ple
nare. cu tema „Egalitatea suverană", 
a fost făcută de dr. doc. Traian Io
nașcu.

Lucrările sesiunii au continuat în 
cadrul a trei secții : relații interna
ționale, istoria relațiilor internațio
nale și drept internațional, în cadrul 
cărora sînt prezentate peste 60 de 
comunicări, urmate de discuții. Te
mele comunicărilor au la bază docu
mentele Congresului al X-lea al Par

FILIALA ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE Șl POLITICE

Șl INSTITUTELE DE ÎNVĂȚAMÎNT SUPERIOR DIN IAȘI
IAȘI (corespondentul „Scînteii", 

M, Corcaci).-— în cadrul manifes
tărilor consacrate semicentenaru
lui partidului, la Iași a avut 
loc sesiunea științifică jubiliară : 
„50 de anj de lupte și victorii 
ale poporului român, sub conducerea 
P.C.R.", organizată de filiala Acade
miei Republicii Socialiste România, 
Academia de științe sociale și poli
tice și institutele de învățămînt su
perior din Iași. La sesiune au parti
cipat un mare număr de cadre didac
tice și studenți. Tovarășul Miu Do- 
brescu, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, a prezentat co
municarea intitulată „Cinci decenii 
de luptă și victorii pentru triumful 
socialismului".

Au mai fost prezentate comunică
rile : „Condițiile istorice ale creării 
P.C.R.", „Activitatea desfășurată de 
P.C.R. după congresul de constituire 
pentru consolidarea sa politică și or
ganizatorică". ..Politica consecventă 
a P.C.R. de industrializare socialis
tă. temelie a făuririi economiei mo
deme și asigurării suveranității".

INSTITUTUL DE PSIHOLOGIE Șl INSTITUTUL DE CERCETĂRI

PEDAGOGICE
Joi s-a încheiat sesiunea științifică 

„Contribuția cercetărilor de psiholo
gie și pedagogie la dezvoltarea în- 
vățămîntului și la perfecționarea ac
tivității industriale", organizată în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român.

Au prezentat comunicări Mircea 
Mallța, ministrul învățămîntului. Al. 
Roșea, președintele Secției de psi
hologie și pedagogie a Academiei de 
științe sociale și politice, G. Văi- 
deanu, directorul Institutului de cer
cetări pedagogice, precum și cadre 
didactice din învățămintul superior, 
cercetători 
municărilor 
sociologiei 
contribuția

științifici. în cadrul co
s-a subliniat dezvoltarea 
și pedagogiei românești, 
acestor științe la opera

„Ion Vasllescu" : Mini-jazz cu 
maxi-haz — 19,30.
• Teatrul satiric-muzlcal „C. 
Tănase" (sala Savoy) : Bhnbirică 
— 19,30 ; (sala din Calea Victo
riei nr. 174) : Logodnicele ateri
zează la Paris 19,30.

cinema 

BUCUREȘTI
16.15 ; 18,45 ;
11.15 ; 13.30 ; 
MODERN —
18.15 ; 20.30.
• Adio, Granada 1 FESTIVAL — 
8,30 : 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Clanul sicilienilor : VICTORIA

tidului Comunist Român, prin care 
s-a reafirmat promovarea consecven
tă, de către partidul și statul nostru, 
a politicii de dezvoltare a colaboră
rii multilaterale cu toate statele so
cialiste, de extindere a colaborării cu 
toate statele lumii, de solidaritate 
cu popoarele care se ridică pentru 
cucerirea libertății naționale, a po
liticii de realizare a securității în 
Europa și în lume.

De asemenea, o serie de comuni
cări prezintă bogatele tradiții de 
luptă ale poporului nostru, rolul în
semnat pe care l-au avut acestea în 
politica externă a României de afir
mare a suveranității naționale. Au 
fost prezentate și alte comunicări, 
constituind importante contribuții la 
dezvoltarea progresistă a dreptului și 
relațiilor internaționale.

Participanții la sesiune au adoptat 
o telegramă adresată Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, tovarășului Nicolae Ceaușescu. 

în telegramă se spune, printre al
tele : Conștienți de înalta responsa
bilitate a țării, în așezarea relațiilor 
dintre state pe temeiul dreptului 
internațional, noi. membrii Asocia
ției de drept internațional și relații 
internaționale, ne vom aduce con
tribuția la înfăptuirea acestui nobil 
obiectiv, pentru a promova pe pla
nul cercetării științifice politica par
tidului de apărare a intereselor Româ
niei în comunitatea națiunilor, 
lupta sa pentru respectarea riguroa
să a principiilor suveranității și in
dependenței naționale, deplinei ega
lități în drepturi, neamestecului în 
treburile interne, avantajului reci
proc, dreptului fiecărui popor de 
a-si hotărî singur destinele.

în spiritul politicii externe pe care 
o promovează cu consecvență parti
dul și statul nostru, Asociația de 
drept internațional și relații interna
ționale asigură Comitetul Central, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că nu va pre
cupeți nici un efort pentru a con
tribui la înfăptuirea telurilor mă
rețe spre care ne conduce Partidul 
Comunist Român.

„înflorirea literaturii și artei româ
nești, expresie a politicii marxist- 
leniniste a P.C.R.".

în oontinuare au avut loc dezba
teri pe secții.

într-o atmosferă de puternic entu
ziasm. participanții la sesiune au a- 
doptat textul unei telegrame adre
sate C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune, 
printre altele : în numele tuturor oa
menilor de știință, de cultură și artă 
din acest străvechi centru de cultură 
al patriei, oraș cu bogate tradiții re
voluționare și democratice, ne expri
măm cele mai calde și mai profunde 
simțăminte de recunoștință față de 
grija permanentă pe care conducerea 
superioară de partid și de stat, dum
neavoastră personal, mult stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu, o acordați 
progresului și afirmării științei, cul
turii și artei românești. Vă asigurăm 
că nu ne vom precupeți eforturile în 
măreața operă de edificare a societă
ții socialiste multilateral dezvoltate 
pe pămîntul României.

educativă 
în spiritul 
cialismului ___________ ,

într-o atmosferă de puternic en
tuziasm, participanții la sesiune au 
adresat o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu. în 
care se spune, printre altele : Vă 
asigurăm, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că ne vom strădui să fim 
la înălțimea sarcinilor de mare răs
pundere ce ni s-au încredințat de 
partid, ridicînd cercetarea psihologi
că și pedagogică la nivelul înaltelor 
exigente ale științei contemporane și 
ale construcției socialismului in pa
tria noastră.

de formare a tineretului 
înaltelor idealuri ale so- 
și comunismului.

(Agerpres)

— 8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 : 21, 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Prețul puterii : EXCELSIOR —
8.30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, ME
LODIA — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, FLAMURA — 9 ; 11.15 ;
13.30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Omul din Sierra : ÎNFRĂȚI
REA ÎNTRE POPOARE — 15,30 :
17.45 : 20.
• Pe luciul gheții : BUZEȘTI —
15.30 ; 18.
• O duminică In familie : BU- 
ZESTI — 20,30.
• Renegata : BUCEGI — 15.30 ; 
18, ; 20.30, MIORIȚA — 10 ; 12,30 ; 
15 ; 17.30 ; 20.
• Ultima relicvă : DACIA — 
8,30—20,30 în continuare.
• Anaconda : TIMPURI NOI — 
9—17 în continuare : Program de 
filme documentare : 19 : 21.
• Tom șl Jery — 9 : Maigret sl 
afacerea Saint-Flacre — 10,30 ;
12.30 ; 14,30 ; Corbul — 16.30 :
18.45, Un oraș își caută ucigașul
— 21 : CINEMATECA (sala U- 
nion).
• 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, VOI.GA — 9,15: 11.30;
13.45 ; 16 : 18,15 : 20,30. RAHOVA
— 15.30 ; 18 ; 20,15.
• Los Tarantos : GTULF.STI —
15.30 ; 18 ; 20.30, FLOREASCA —
15.30 : 18 ; 20.30.
• Băieți buni, băieți răi : PACEA
15.45 ; 18 ; 20.
• Cîntecele mării : CRÎNGAȘI —
15.30 : 18 ; 20.15. MUNCA - 16 : 
18 : 20.
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DIVERS
„Urechea" 
miracu
loasă

După mai multe cercetări, in
ginerul Nicolae Angelescu de la 
uzina „1 Mai" din Ploiești a 
reușit să pună la punct un dis
pozitiv de nrotecție antifonică 
care poate fi util tuturor celor 
ce lucrează în cazangerii, ate
liere de forjă și în alte locuri de 
muncă unde zgomotele au un ca
racter nociv. Alcătuit dintr-un a- 
mestec de material plastic cu 
cauciuc natural, dispozitivul (un 
trunchi de con gol, prevăzut cu 
o membrană) este introdus în 
ureche, constituind o perdea fo
nică între aceasta și sursa de 
zgomot. De remarcat că, datorită 
membranei, este împiedicată pă
trunderea în ureche numai a 
zgomotelor puternice. Nu și a 
vocii omenești care este recep
ționată în cele mai bune condi
ții. Un fel de „ureche" miracu
loasă care „aude" numai ceea 
ce vrea. Experimentată cu bune 
rezultate la uzina din Ploiești, 
noua invenție (care a fost și 
brevetată) va fi utilizată, spe
răm, și în alte locuri de muncă.

Fără felinar
Recent, din stația C.F.R. Pă- 

troaîa (Dîmbovița) a pornit spre 
București-Jilava trenul de mar
fă nr, 12706, format din 32 de 
vagoane încărcate cu balast. N-a 
parcurs însă decit 25 de kilo
metri și ultimele 17 vagoane 
s-au desprins din garnitură, ră- 
minind in urmă. După trecerea 
mărfarului (compus acum din 
15 vagoane) prin stația Mă- 
tăsaru, impiegatul de mișcare 
a dat cale liberă trenului de per
soane 1427 care circula in sens 
invers, pe direcția București — 
Pitești. In apropierea stației 
Fusea acesta s-a tamponat cu 
grupul celor 17 vagoane rătă
cite pe linie. Locomotiva Diesel 
hidraulică și citeva vagoane au 
fost avariate iar două persoane 
grav rănite. Putea fi evitat acest 
accident ? Comisia tehnică din 
Departamentul căilor ferate, so
sită la fața locului, a demonstrat 
că da. Cu condiția ca impiegatul 
de mișcare din stația Mătăsaru, 
Gheorghe Constantin, și aca
rul de la cabina nr. 1. Nicolae 
Petre, să fi sesizat lipsa lămpilor 
finale ale trenului de marfă și 
a frinarulvi. Ancheta în curs 
urmează să stabilească însă și 
cauza „despărțirii" în două a 
trenului respectiv.

Al saselea9

mandat
Fiind de serviciu lntr-una din 

zilele trecute la oficiul P.T.T.R. 
Reșița, telegrafista Georgeta Eli- 
sabeta Ardeleanu a încercat o 
lovitură de proporții. A întocmit 
cinci mandate fictive în valoare 
de 434 000 lei (unul expediat, 
chipurile, de Ia Herculane la 
Reșița), două de la Reșița la 
Timișoara și două de la Reșița 
la București, pe numele priete
nului său Vasile Beutură și... a 
dispărut fără urmă ! Profitînd 
de neatenția a doi funcționari, 
cei doi au reușit apoi să ridice 
175 000 Iei. în timp ce se stră
duiau să încaseze și diferen
ța, au intervenit organele 
de urmărire penală. Ambii- 
„destinatari" au fost prinși la 
București, unde li s-a oferit al 
șaselea mandat, care va fi însă 
„onorat" de către instanța de 
judecată.

Traficant! 
de 
stupefiante

De curind, la intrarea în țară 
prin punctul de trecere al fron
tierei de la Giurgiu, au sosit 
șase turiști străini. La un con
trol sumar al mașinii s-au 
descoperit, în ascunzători spe
cial amenajate, nu mai pu
țin de 12,950 kg hașiș. Alte 
700 grame, dozate în 132 de 
plicuri, se aflau in portbagaj. în 
aceste condiții cei șase călători 
au fost invitați la un popas pen
tru confruntarea cu prevederile 
legii și uzanțelor internaționale.

Aviz expe
ditorilor

Vasile Alexa din satul Jijia 
(Botoșani) a pierdut nu demult 
mai multe acte de valoare și su
ma de 3 000 lei. La citeva zile 
după aceea, pe adresa sa (luată, 
se pare, dintr-uoul din actele 
pierdute) a sosit un plic, expe
diat de Petru Damian, în care 
se afla tot ceea ce pierduse. 
Acu ti, V. Alexa se află în cău
tarea... expeditorului căruia ar 
vrea să-i mulțumească pentru 
acest gest. într-o situație oare
cum similară se află și Gabriela 
Zorina I. Drăgnescu, din Bucu
rești, strada Palas nr. 6, sectorul 
6. Nu demult a uitat într-un tren 
accelerat, care circula din Bucu
rești spre Constanța, un pachet 
conținînd două cărți si ma
nuscrisul unei lucrări științifice. 
„Sînt convinsă că manuscrisul 
(care mă interesează in mod de
osebit) — ne scrie G.Z.D. — a 
fost găsit de un pasager câfe nu 
știe cui să-l restituie, deoa
rece nu are nici o posibilitate 
de a afla adresa mea". Poate 
cu acest prilej...

Rubrică redactată de : 
Dumitru TIRCOB 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"
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DECERNAREA STEAGULUI RUȘU 

Șl A DIPIOMEI DE UNITATE FRUNTAȘA 
PE ȚARA ÎN ÎNTRECEREA SOCIAIISTA 
UZINEI CONSTRUCTOARE DE MAȘINI 

DIN REȘIȚA
Joi după-amiază, în sala sporturi

lor din Reșița, a avut loc adunarea 
(festivă prilejuită de decernarea Stea
gului roșu și a Diplomei de unitate 
fruntașă pe țară în întrecerea socia
listă pe anul 1970, cunoscutei Uzine 
constructoare de mașini reșițene.

La adunare au luat parte tovarășii 
Virgil Trofin, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului Central al U.G.S.R., Tran
dafir Cocîrlă, prim-secretar al Co
mitetului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., ing. loan Avram, ministrul 
industriei construcțiilor de mașini, 
Francîsc Kronawetter, maistru princi
pal la Uzina constructoare de mașini 
din Reșița, vicepreședinte al Consi
liului Central al U.G.S.R.

Adunarea a fost deschisă de Vasile 
Mătase, președintele Comitetului sin
dicatului pe uzină.

Directorul general al Grupului de 
uzine constructoare de mașini Reșița, 
ing. Mircea Popa, a vorbit despre 
succesele repurtate în 1970 de cei 
peste 11 000 de constructori de mașini 
din Reșița. Vorbitorul a amintit că 
în această perioadă colectivul uzinei 
a realizat peste plan o producție glo
bală în valoare de circa 23 milioane 
lei, iar la producția marfă vindută 
și încasată depășirea reprezintă mai 
mult de 54 milioane lei. Reșița a li
vrat anul trecut noi agregate hidro 
și termoenergetice, motoare electrice 
și alte utilaje de înalt nivel tehnic, 
competitive cu produsele similare 
străine. La loc de cinste în munca 
proiectanților și constructorilor de 
mașini reșițeni se situează realizarea 
primului grup de trei turbine hi
draulice de cîte 178 MW pentru echi- ; 
parea sistemului hidroenergetic și de 
navigație de la Porțile de Fier, cel 
de-al 1 000-lea motor și boghiu pen
tru locomotivele Diesel-electrice, alte 
motoare de mare putere pentru in
dustrie, transporturi și agricultură, 
comprcsoarele de 100 mc, diferite 
mașini și utilaje de mare complexi
tate tehnică. Vorbitorul s-a referit 
apoi la problemele organizării supe
rioare a producției și a muncii, la 
cele aproape 400 de măsuri tehnico- 
orgamzatorice cu succes aplicate in 
cadrul sectoarelor de producție. S-a 
amintit, de asemenea, că pentru 
muncitorii uzinei au fost construite 
anul trecut un cămin cu 300 locuri 
și 150 de apartamente.

A luat apoi cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofin, care a transmis tuturor 
constructorilor de mașini din Reșița 
un salut călduros din partea Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Român, a secretarului gene
ral al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

în numele Consiliului Central al 
U.G.S.R., tovarășul Virgil Trofin a 
înmînat reprezentanților comitetului 
de direcție și ai comitetului sindi

Printre colectivele de muncă ale 
județului Dolj care au adus o 
contribuție însemnată la îndeplini
rea și depășirea planului la produc
ția globală industrială și producția 
marfă vindută și încasată pe primul 
trimestru al anului, se află și colec
tivul uzinei „Electroputere" Craiova. 
Tn această perioadă, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de aici au reali
zat, peste plan, 7 685 KVA transfor
matoare de forță, aparataj electric 
de înaltă tensiune în valoare de 1,2 
milioane lei etc.

Pentru ca activitatea productivă 
să aibă o eficiență sporită, specia
liștii din fabricile marii uzine cra- 
iovene se preocupă intens de 
realizarea unor produse de • înaltă 
tehnicitate. Produsele uzinei, printre 

care locomotivele Diesel electrice, 
locomotivele electrice, transforma
toarele, motoarele electrice rotative 
și aparatajul de inaltă tensiune, se 
exportă în numeroase țări ale lumii, 
în urma eforturilor depuse de spe
cialiștii uzinei în vederea micșorării 
greutății specifice, a nivelului de 
pierderi de curent in gol si a celor 
de scurt-circuite, pentru creșterea 
gradului de siguranță in exploatare, 
transformatoarele de 80 și 125 MV A 
la 110 KV sint competitive cu cele 
realizate de firme străine cu o tra
diție îndelungată.

De altfel, la uzina „Electroputere" 
Craiova, peste 70 la sută din pro
duse sint noi sau reproiectate în ul
timii 5—6 ani. La fabrica de apara
taj, bunăoară, în anul care a trecut 
s-a încheiat acțiunea de asimilare a 
echipamentului de 400 KV pentru 
dotarea sistemului energetic națio
nal. Astfel, au fost asimilate și in
troduse în fabricația de serie între
rupătoare automate, transformatoare 
de măsură de tensiune, transforma
toare de măsură de curent, separa
toare monoDOlare cu punere la pă- 
mînt etc., toate caracterizate prin- 
tr-un înalt grad de tehnicitate.

Nislor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii"

LA UZINA „ELECTROPUTERE" CRAIOVA

PRODUSE COMPETITIVE PE PLAN MONDIAL

catului Steagul roșu și Diploma de 
întreprindere fruntașă pe țară și i-a 
felicitat călduros pe cei 2 968 munci
tori, tehnicieni și ingineri distinși cu 
titlul și insigna de fruntaș în între
cerea socialistă, întregul colectiv al 
Uzinei constructoare de mașini Reșița 
pentru realizările remarcabile obți
nute în îndeplinirea și depășirea pla
nului de producție pe anul 1970.

Subliniind avîntul cu care oamenii 
muncii din patria noastră întîmpină 
semicentenarul partidului, vorbitorul 
a relevat rolul sindicatelor în orga
nizarea superioară a întrecerii socia
liste. pentru îndeplinirea prevederi
lor noului plan cincinal, pentru apli
carea în viață a hotărîrilor adoptate 
de recentul cong-res al sindicatelor, 
hotărîri care reflectă preocuparea 
generală pentru continua lărgire a 
democrației muncitorești, pentru ri
dicarea activității sindicatelor la ni
velul cerințelor etapei desăvîrșirii 
operei de construcție socialistă în 
România.

Exprlmînd bucuria, satisfacția tu
turor constructorilor de mașini reși- 
teni pentru distincțiile primite, 
Gheorghe Radu, sef de echipă la sec
ția motoare Diesel, ing. Vida Mihai, 
șeful turnătoriei de oțel, strungarul 
Ion Tomiță, de la secția mecanică 
grea, ing. Onofrei Nicolaescu, tehno
log șef și alții, s-au angajat să în
deplinească în mod exemplar sarci
nile ce le revin în primul an al nou
lui cincinal, precum și angajamen
tele asumate în cinstea gloriosului 
semicentenar al partidului.

în încheiere. într-o atmosferă de 
puternică însuflețire, participanții la 
adunarea festivă au adresat o tele
gramă Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se spune : 
Colectivul uzinei constructoare de 
mașini Reșița își exprimă profunda 
recunoștință față de Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
față de dumneavoastră, stimate to
varășe Nicolae Ceaușescu. care ne-ați 
acordat un ajutor deosebit în orien
tarea, îmbunătățirea și perfecționa
rea muncii noastre. în întîmpinarea 
măreței sărbători a semicentenarului 
partidului, colectivul nostru și-a ma
jorat angajamentul inițial, hotărînd să 
realizeze peste plan o producție va- 
lorînd 32.5 milioane lei.

Constructorii de mașini reșițeni 
asigură conducerea partidului, pe 
dumneavoastră personal, iubite to
varășe Nicolae Ceaușescu, că nu vor 
precupeți nici un efort pentru a în
deplini în mod exemplar sarcinile ce 
le revin în primul an al noului cin
cinal și vor participa cu toată hotă- 
rîrea și avîntul lor creator la opera 
de făurire a societății socialiste multi
lateral dezvoltate în scumpa noastră 
patrie.

CEA URMAT
DUPĂ ADUNAREA 

GENERALĂ A
SALARIAȚILOR?

Se poate afirma cu certitudine că 
adunările generale ale salariaților 
din întreprinderi, ce au avut loc în 
acest an, au constituit în marea lor 
majoritate o reușită. Caracterul lor 
profund de lucru a prilejuit, în mul
te întreprinderi, dezbateri fructuoase 
asupra problemelor și sarcinilor eco
nomice majore ale planului pe acest 
an, vădind responsabilitatea și hotă- 
rîrea fermă a muncitorilor, ingineri
lor și tehnicienilor de a face totul 
pentru îmbunătățirea continuă și ri
dicarea calitativă a activității econo
mice. Nu în puține cazuri, adunările 
generale ale salariaților au contri
buit la depășirea unor dificultăți, 
la înlăturarea diferitelor neajun
suri organizatorice, dind în a- 
cest fel noi impulsuri activității pro
ductive. Manifestîndu-și activ iniția
tiva, competenta și capacitatea crea
toare, cu convingerea că în dubla 
calitate pe care o au — de proprie
tari colectivi ai mijloacelor de pro
ducție și de producători — se simt 
răspunzători pentru buna gospodărire 
și rezultatele întregii activități a în
treprinderilor, salariații au făcut în 
adunările gene
rale peste 50 000 
de propuneri in
teresante, de utili
tate certă pentru 
îmbunătățirea di
feritelor laturi 
ale activității pro
ductive, pentru 
fructificarea unor 
importante re
zerve interne, 
pentru îndeplini
rea cu succes a 
planului și a an
gajamentelor în 
acest prim an al 
noului cincinal.

Hotărîtor pen- 
. tru ceea ce nu
mim eficiența 
investiției de gîn- 
dire și de iniția
tivă a maselor 
largi de salariați 
este pasul urmă
tor, adică finali
zarea operativă și 
integrală, de că
tre toate comi
tetele de direcție, 
a propunerilor, 
aspect asupra că
ruia ne-am con
centrat investi
gațiile noastre. A 
fost înțeles acest imperativ după ul
tima rundă a adunărilor generale ?

în numeroase întreprinderi, ime
diat după încheierea adunărilor ge
nerale ale salariaților. comitetele de 
direcție. împreună cu organizațiile de 
partid și sindicale au analizat atent 
fiecare propunere, au întocmit pro
grame concrete cu termene și res
ponsabilități precise pentru aplicarea 
lor. au dat un răspuns operativ și 
clar fiecărui salariat în legătură cu 
propunerile făcute. în urma propu
nerilor salariaților, la fabrica „Dim- 
bovița“.din cadrul Combinatului de 
piele și încălțăminte nr. 1 din Bucu
rești. s-a trecut la reprofilarea unei 
linii tehnologice. Rezultatul ? Se va 
obține un spor de producție de a- 
proape 5 milioane de lei. iar la ex
port se vor putea livra in plus peste 
240 000 perechi de încălțăminte. Tot 
astfel. înlocuirea în producția de co
voare a firelor de cînepă cu fire sin
tetice din tară va permite Uzinelor 
textile din Cisnădie o aprovizionare 
ritmică cu materie primă și ridicarea 
calității produselor.

Se pot da zeci și sute de asemenea 
exemple. Am spicuit doar cîteva din
tre ele. suficiente totuși pentru a 
ilustra valențele reale ale inițiativei 
salariaților, ale contribuției lor la 
progresul activității întreprinderii în 
care lucrează. Desigur, în nici unul 
dintre aceste cazuri nu este vorba 
de o favoare pe care comitetul de 
direcție o acordă unuia sau altuia 
dintre salariați. ci de o înțelegere 
realistă, firească a necesității de a 
acorda o maximă atenție și solicitu
dine tuturor propunerilor formulate 
in adunarea generală, beneficiind 
astfel din plin de experiența și capa
citatea creatoare a masei largi a sa- 
lariatilor în organizarea și conduce
rea treburilor întreprinderii

Dar nu numai sub acest aspect, 
strict cantitativ, trebuie privită ne
cesitatea fructificării inițiativei ma
nifestate de salariați pentru îmbună
tățirea activității generale a între
prinderilor. Este bine cunoscut, de 
pildă, faptul că receptivitatea comi
tetului de direcție față de măsurile 
propuse creează o atmosferă de în
credere, stimulează mai puternic in

teresul și spiritul de inițiativă al sa- 
lariaților. Practica de pină acum a 
dovedit clar că dacă propunerile lor 
nu rămîn simple „piese" la dosar, 
dacă se aplică neîntîrziat șl se ob
țin rezultatele scontate, salariații sint 
stimulați să participe și inai activ, 
zi de zi — și nu numai cu prilejul 
adunărilor generale — la efortul co
lectiv pentru buna gospodărire a în
treprinderii.

în această lumină, apar de neînțe
les tendințele de tergiversare a apli
cării unor propuneri, de ignorare a 
unor sugestii ale salariaților. mani
festate de comitetele de direcție din 
anumite întreprinderi. Ce constatăm 
în unele locuri, acum, după aproape 
două luni de la încheierea ultimei 
runde a adunărilor generale ale sa
lariaților ?

La Fabrica de mobilă din Satu- 
Mare, multe dintre propunerile fă
cute sînt sortite să rămînă doar în
registrate în filele procesului ver
bal al adunării generale a salarlați- 
lor sau, în cel mai fericit caz. să be
neficieze de o soluționare parțială, 
fără o finalizare deplină în producție.

Și. asta nicidecum pentru că. ele ar fi 
lipsite de importanță. Un exemplu : 
șeful de echipă Dumitru Costescu, 
de la secția de croit, a arătat în adu
nare — și nu era pentru prima dată 
— că este necesar să se dea cîtj'mai 
grabnic în funcțiune mașina de con
fecționat cep rotund, adusă în fabri
că prin transfer în urmă cu doi ani, 
dar cu multe piese descompletate. 
Mașina a stat nefoloșitâ. rugi
nind, și abia în ultima vre
me a fost completată cu o parte din
tre piesele necesare. Punetea in 
funcțiune este însă tărăgănată din 
cauză că lipsesc cuțite de diferite di
mensiuni. O altă propunere a ace
luiași ,șef_de echipă — confecționarea 
de șenile"de rezervă' la fierăstrăul 
circular, care să le înlocuiască ime
diat pe cele ce se defectează — este 
supusă și ea aceluiași regim de ter
giversare.

— Adeseori, sintem nevoiți să o- 
prim producția la circular, chiar timp 
de o săptămînă, atunci cînd se rupe 
șenila — ne spunea autorul propu
nerii. tov. Costescu. De altfel, am 
propus acest lucru și cu alte prile
juri, dar totul a rămas sub semnul 
provizoratului. Dacă ni se cere păre
rea într-o problemă sau alta, iar 
aportul este apreciat, atunci consider 
că atit conducerea fabricii, cit și a 
combinatului trebuie să fie mai re
ceptive la propunerile noastre și să 
le rezolve mai operativ.

Nu sînt, din păcate, singurele 
exemple care vădesc modul defec
tuos. superficial și chiar o anume 
indiferență privind traducerea în via
ță a propunerilor făcute de salariați.

— CunoaHeți propunerile formula
te de salariați la ultima adunare ge
nerală ? — îl întrebăm pe șeful fa
bricii, tov. Gh. Pașca.

— Le cam cunosc, dar președintele 
sindicatului, care se ocupă de fapt 
de aplicarea propunerilor salariaților, 
trebuie să mă informeze periodic de 
stadiul realizării lor.

— V-a prezentat vreodată o ase
menea informare ?

— Pină in prezent, nu.
Faptul că șeful unității se autoab- 

solvă de o sarcină de mare răspun

dere care îl revine cu prioritate — 
aplicarea practică a propunerilor sa
lariaților — exprimă o optică profund 
greșită, care nu poate să nu se sol
deze cu neajunsuri păgubitoare pen
tru producție. La rîndul său, cel in
vestit să urmărească finalizarea pro
punerilor uită de obligațiile asumate 
și soluționarea problemelor ridicate 
de salariați rămine suspendată intre 
indiferenta conducerii și pasivitatea 
comitetului sindicatului. Aplicarea în 
practică a tuturor propunerilor sala- 
riaților incumbă o responsabilitate 
colectivă.

Cu acuitate se ridică problema re
ceptivității comitetului de direcție 
față de propunerile salariaților și la 
întreprinderea „Inox" din Capitală.

— Am propus în adunarea gene
rală să se cerceteze posibilitatea asi
gurării unui decalaj de cel puțin 
10—15 zile între secția întii și secția a 
doua. Numai așa procentul de rebu
turi poate fi diminuat, se poate asi
gura o ridicare a calității produselor 
și o bună ritmicitate a fabricației. 
Din păcate, însă, nu s-a întreprins 
nimic în această direcție. Se poate 

crea acest deca
laj, posibilități a- 
vem, dar am im
presia că există 
o reținere pe un
deva — ne relata 
tov. Dumitru Di
ni că, controlor de 
calitate.

O soartă cu ni
mic mai bună au 
avut-o și alte 
propuneri făcute 
de salariați. îl ru
găm pe directorul 
întreprinderii, tov. 
Marcian Dogoter, 
să ne explice a- 
ceastă situație.

— De regulă, 
cînd se fac pro
puneri, acestea se 
studiază și se re
zolvă cu operati
vitate. Ele sînt 
totdeauna în cen
trul atenției noas
tre. Imediat după 
desfășurarea a- 
dunării generale, 
propunerile s-au 
centralizat, iar 
problemele majo
re ridicate de sa
lariați au fost re
zolvate sau sînt 

în curs de rezolvare. Multe dintre ele 
sint cuprinse în planul de măsuri 
tehnico-organizatorice.

îi aducem la cunoștință tovarășu
lui director că nu puțini dintre cei 
ce au făcut propuneri în adunarea 
generală, și cu care am discutat, au 
păreri contrare în ce privește mate
rializarea acestora în practică.

— Cine v-a Spus, Dlnică ? Ce știe 
el ? El e controlor de calitate, și a 
auzit doar că intre cele două sec
toare nu ar exista un decalaj cores
punzător. Noi, comitetul de direcție, 
cunoaștem bine problemele. Să ve
deți și centralizatorul cu propunerile 
salariaților și planul M.T.O.

Am căutat să le vedem. Constatăm 
eb surprindere că așa-zisul centrali
zator nu e altceva decit procesul ver
bal întocmit cu ocazia adunării ge
nerale. Ne interesăm, dar e greu să 
aflăm ce anume termene s-au sta
bilit pentru aplicarea măsurilor, cine 
sînt cei ce răspund de finalizarea 
uneia sau alteia dintre măsuri. Nică
ieri nu sint stipulate termenele și 
nominalizați cei care ar trebui să 
răspundă de transpunerea în practică 
a propunerilor salariaților. Și ce este 
mâi curios, la întrebarea noastră : 
„Cine răspunde de aplicarea măsuri
lor" ? — ni se indică citeva nume si 
funcții inventate pe moment, care, 
de fapt, coincid cu cele ale autorilor 
propunerilor. Evident, o asemenea 
situație echivocă, ce refuză exacti
tatea, lasă drum liber arbitrariului 
în finalizarea propunerilor. Așa se 
explică de ce unele măsuri se apli
că cu intirziere, de ce altele sint ig
norate, pentru ca apoi, la următoa
rea adunare, să fie repetate de că
tre aceiași oameni, în speranța că, 
în sfirșit. se vor găsi .soluțiile promi
se și mult așteptate. Cînd vor înțele
ge directorul întreprinderii, comitetul 
de direcție că prin astfel de atitudini 
sînt lezate prestigiul, eficiența insti
tuției democratice a adunării gene
rale a salariaților ?

Cu fiecare rundă a adunărilor ge
nerale, salariații dovedesc o tot mai 
înaltă responsabilitate și exigență, 
dezbătlnd probleme de interes major 
pentru producție, făcind propuneri 
concrete pentru perfecționarea con
tinuă a activității întreprinderilor. 
Dar. în același timp, este bine să se 
înțeleagă de către comitetele de di
recție, de către organizațiile sindica
le, că adunările generale ale salaria- 
ților nu sînt un scop în sine. Ele 
constituie, așa cum a dovedit practi
ca. un cadru optim de analiză, a 
adevăratelor potențe productive din 
întreprinderi, de manifestare puterni
că a inițiativei și răspunderii sala- 
riaților pentru îmbunătățirea conti
nuă a activității economice din uni
tatea în care lucrează. Tocmai de 
aceea, ideile și propunerile valoroase 
făcute de participanții la dezbateri, 
cu acest prilej, trebuie să-și gă
sească o fructificare operativă — 
și in această privință comite
tele de direcție și sindicatele 
din întreprinderi au mari răspunderi. 
De aceasta depinde mult ca cei care 
fac propuneri să dobindească din plin 
sentimentul fertil al participării la 
conducerea și organizarea întreprin
derii. ca adunarea generală a sala- 
riaților să-și îndeplinească întocmai 
rolul ei, așa cum a fost conceput de 
partid.

Viorel SĂLAGEAN 
llie STEFAN 
Octov GRUMEZA

V

(corespondentul 
Gr. Mărășanu). 
de uzine „Pro- 

a fost livrat eco-

BRĂILA 
„Scînteii" N. 
De la Grupul 
greșul" Brăila 
nomiei naționale primul lot de
10 excavatoare hidraulice 
„S-601", așteptate cu viu interes 
pe șantierele țării.

Supus 
noul tip 
a trecut __ ____  _____ _ .
gram de încercări. în prezent.

10 excavatoare „S-601" 
în halele de montare, din 
5 vor fi destinate exportu-

* 
I

unor probe dificile, 
de excavator românesc 
cu succes întregul pro-

se

DUBLAREA PRODUCȚIEI 
DE LEGUME 

o sarcină care solicită 
efortul tuturor

unităților agricole
în județul Arad există o veche 

tradiție în cultivarea legumelor. 
Pentru a preveni deficiențe de fe
lul celor întîmpinate anul trecut, 
cînd cooperativele agricole de pro
ducție și întreprinderile agricole de 
stat nu și-au realizat planul cu o 
cantitate apreciabilă de legume, ac
tivitatea în acest sector a fost 
pusă pe baze noi. După consfătuirea 
pe județ a activului de partid și a 
cadrelor de specialiști din agricultu
ră, centrelor de producere și valorifi
care a legumelor li s-au stabilit sar
cini precise pe linia producerii răsa
durilor, a asigurării asistenței tehni
ce, a mecanizării lucrărilor, fertiliză
rii, erbicidării, aplicării tratamente
lor fito-sanitare. S-a stabilit, totoda
tă, ca în acest an județul Arad să a- 
sigure un fond de livrare a legume
lor de 120 000 tone, ceea ce înseamnă 
dublu față de perioada precedentă. 
Numai sectorul cooperatist are sar
cina de a produce și valorifica 70 000 
de tone. în nume
le oamenilor mun
cii din agricul
tura județului, 
Comitetul jude
țean de partid 
Arad s-a angajat, în fața conducerii 
partidului, a secretarului general, to
varășul Nicolae Ceaușescu, că, în 
acest an, producția totală de legu
me de cîmp va fi depășită cu 12.5 
la sută față de prevederile planului.

La direcția generală agricolă ju
dețeană și la întreprinderea pentru 
producerea și valorificarea legumelor 
și fructelor, aflăm că mai sînt de 
confecționat două milioane de ghi
vece nutritive și de executat repicatul 
pe 28 000 m.p. Semănatul în răsadni
țe a fost încheiat, iar în cîmp din 
4 082 ha afectate culturii legumicole 
sînt însămînțate 1 100 ha.

Liniștea care se manifestă la orga
nele agricole — bazată pe situația ci
frică amintită — socotită a fi bună, 
nu este justificată, după părerea noas
tră.

în general, în cele mai multe uni
tăți agricole din județ, se desfășoară 
o activitate intensă în vederea în
deplinirii și depășirii planului de 
producție în legumicultura. Coope
ratorii din Sîntana. de exemplu, care 
au o mare suprafață de sere au li
vrat cantități însemnate de trufan
dale. Economista fermei, tov. Maria 
Brădicean ne-a furnizat cîteva date 
referitor la cantitățile de legume ex
pediate pentru aprovizionarea popu
lației. De asemenea. în alte coope
rative agricole din județ se lucrează 
intens la plantarea si însămînțarea 
legumelor în cîmp. la amenajarea 
terenului pentru irigat. întrucît oa
menii muncii din agricultura jude
țului. Arad și-au luat, angajamentul 
să depășească producția planificată 
la legume, trebuie luate măsuri în 
vederea executării exemplare a tu
turor lucrărilor' specifice acestui se
zon. în această privință se impun 
cîteva observații. O serie de lucrări 
întîrzie din vina consiliilor de con
ducere a cooperativelor agricole, iar 
altele sînt împiedicate de deficien
tele semnalate în aprovizionarea cu 
materiale. Asupra acestor aspecte 
vrem să insistăm în rindurile care 
urmează. Complexul intercoopera- 
tist din Aradul Nou, realizat prin 
participarea a 5 cooperative din zona 
limitrofă a municipiului Arad, se 
află încă în stadiul căutărilor. Din 
cele 10 ha prevăzute a se realiza,

fNJUDEȚUL ARAD

Concurs de ambalaje
Ministerul Industriei 

Ușoare și Comisia de 
estetică industrială a 
municipiului București 
organizează un con
curs de ambalaje pen
tru încălțăminte. Se 
vor acorda : premiul I 
— lei 6 000 ; premiul

LA C.E.I.L. TG. JIU

Demaraj promițător 

și in trimestrul al doilea
TG. JIU (corespon

dentul „Scînteii". M. 
Dumitrescu). — La 
8 aprilie a.c. Com
binatul de exploata
rea și industrializa
rea lemnului Tg. Jiu 
se afla în cea de 
a 18-a zi a noului tri
mestru — ne spunea 
tovarășul ing. Nicolae 
Sperdea, directorul 
general al combinatu
lui. Nu este nici o 
greșeală : planul pri
melor trei luni ale a- 
nului a fost îndeplinit 
cu 10 zile mai devre
me, obținîndu-se o de
pășire la producția glo
bală de peste 17 mi

II — lei 4 000; premiul
III — lei 2 000, cite 
două mențiuni a 1000 
și 500 lei. Informații 
și tema-program se pot 
lua de la întreprinde
rea de prezentare și 
ambalaje M.I.U., ser
viciul creație ambala

lioane lei, iar la pro
ducția marfă de 19,2 
milioane lei. Noul tri
mestru l-am început 
cu un demaraj, de a- 
semenea, promițător.

O privire, fie chiar 
sumară, asupra cifre
lor înscrise în pri
mele zile ale lunii a- 
prilie a.c. confirmă 
hotărîrea acestui co
lectiv harnic de a a- 
dăuga noi succese ce
lor de pînă acum. în 
aceste zile, o comisie 
special constituită a 
omologat noul proto
tip de scaune curbate, 
care vor fi induse în 
pavilionul românesc la

anul trecut, au fost folosite numai 
4 ha. Nici acum problema nu este re
zolvată. Nu s-a încheiat operația de 
acoperire cu folii și lucrul cel mai 
îngrijorător, nu este asigurată apa ne
cesară irigării răsadurilor. S-a optat 
pentru soluția cu conductă îngropată, 
ca apoi să se renunțe în favoarea sis
temului de irigare prin brazde. Pînă 
la urmă s-a revenit la soluția iniția
lă. „Conducerile cooperativelor agri
cole de producție nu s-au înțeles in
tre ele nici pînă acum" — spunea 
ing. Szilagyi de la întreprinderea 
pentru producerea și valorificarea le
gumelor și fructelor.

Aminteam de rezultatele obținute 
de cooperatorii din Sîntana. Cu totul 
alta este situația la cooperativa agri
colă Comlâuș. vecină cu cea din Sînt
ana. Aici, la Comlăuș, demarajul în
tîrzie. Cele 4 hectare de sere tip in
dustrial au rodit abia 1500 kg cas
traveți, iar de roșii nici nu poate fi 
vorba. Pe cele 135 hectare afectate 

culturii de cîmp 
lucrările sint la 
Început.

— De ce •- 
ceastă situație, 
l-am întrebat pe 

inginerul șef Eizele Walter.
— Ne-a lipsit combustibilul, și coo

perativa agricolă de producție Sint- 
ana nu nb-a împrumutat tractorul 
cel mic să executăm lucrările din 
seră. Le-am făcut cu plugul acțio
nat de un cal.

Pînă la urmă a rezultat că două 
tractoare stăteau, iar unul era în 
cîmp la marcat terenul ce urma să 
fie plantat cu cartofi. Argumenta
ția lui Ion Miu. șeful contabil, 
referitoare la așa-zisa lipsă de com
bustibil nu a rezistat. Hîrtiuțele pe 
care le-a tot prezentat arătau negru 
pe alb că dintr-o cotă de 800 de tone, 
pină la 31 martie a.c., fusese primită 
o cantitate de 650 tone.

Puncte nevralgice există aproape 
la fiecare fermă sau sector legu
micol. Un succint bilanț arată că 
repicatul răsadurilor a fost efectuat 
în proporție de 62 la sută lucrîn- 
du-se la această operație cu intensi
tate scăzută. Efectele sint bine cu
noscute : calitatea slabă a răsadului. 
De asemenea, numai circa 60 la sută 
din suprafața solariilor este acope
rită cu folii de polietilenă. în această 
privință, unitățile întîmpină serioase 
dificultăți. Este nevoie de 698 tone 
de folii. Direcția generală a aprobat 
623 și s-au primit pină acum doar cir
ca 500 tone. „Cineva a informat cen
trala — se susține la întreprindere — 
că am primit toată cantitatea, dar noi 
nu o avem și, culmea, nu sîntem cre
zuți". Pînă una alta, complexele de 
solarii din 5 cooperative agricole nu 
pot fi acoperite.

întîrzieri se constată șl la lucră
rile de cîmp. Deși s-a asigurat can
titatea necesară de semințe, iar 
timpul este foarte bun, plantatul la 
cartofi, ceapă și alte legume se tă
răgănează în mod nejustificat. Pen
tru realizarea angajamentelor amin
tite este necesar să se treacă cu ho- 
tărîre la efectuarea tuturor lucrărilor 
la timp, condiție hotărîtoare pentru 
obținerea unor producții sporite pe 
fiecare hectar cultivat cu legume.

Gabriel GOIA
'corespondentul „Scînteii*

je, București (str. 30 
Decembrie nr. 64—68, 
etaj IV — telefon 
13 7319), și de la Ex
poziția pentru docu
mentare — Complexul 
expozițional Piața 
Scînteii — București.

Tîrgul internațional de 
la Moscova. De altfel, 
vorbind despre repre
zentarea combinatului 
gorjean peste graniță, 
trebuie consemnat și 
faptul că în primul 
trimestru al acestui an 
producția la export a 
reprezentat 21,7 Ia sută 
din întreaga producție 
a combinatului. Și la 
acest capitol începutul 
lunii aprilie adaugă 
noi succese. Circa 40 
de vagoane purtînd 
emblema „Export 
C.E.I.L.-Gorj" au fost 
expediate tn peste 10 
țări.
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Gh. I. IONIȚA și Gh. ȚUȚUI Știința, religie,
W
Frontul plugarilor"

Tntre organizațiile de masă care 
încă din anii grei ai activității ile
gale a P.C.R. au conlucrat strins 
cu partidul comunist în lupta îm
potriva exploatării și asupririi bur- 
ghezo-moșierești. pentru o viață 
mai bună a celor ce muncesc, se 
numără și Frontul plugarilor — or
ganizație democratică a țărănimii.

Istoriei de două decenii a Fron
tului plugarilor i-au consacrat 
Gh. I. Ionițâ și Gh. Tuțul o am
plă lucrare monografică, apărută 
sub egida Institutului de studii 
istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R., în colecția 
„Mica bibliotecă de istorie".

Valoarea acestei cărți rezidă atît 
tn documentația sa bogată — re
zultat al unor minuțioase investi
gații de arhivă, cît, mai ales, în 
interpretarea vastului material in
formativ cules, în analiza multila
terală pe care autorii ei o fac ge
nezei și principalelor etape ale ac
tivității acestei organizații.

Cartea înfățișează repercusiunile 
în viața social-politică din Româ
nia a crizei economice din 1929— 
1933, înrăutățirea gravă a situației 
maselor țărănești în acea perioadă 
— fapt care a determinat o accen
tuată radicalizare a acestora, creș
terea spiritului lor revoluționar. 
In acest climat, puternic influen
țat de ecoul eroicelor bătălii de 
clasă desfășurate sub conducerea 
Partidului Comunist Român de că
tre muncitorii ceferiști și petroliști 
la începutul anului 1933, a luat ființă 
Frontul plugarilor. Ca președinte 
al Frontului plugarilor, funcție pe 
care a deținut-o neîntrerupt în tot 
timpul cît a ființat organizația, a 
fost ales eminentul om politic, pa
triot și militant progresist dr. Petru 
Groza.

Cartea evidențiază că, 
de la începutul existenței 
Frontul plugarilor a î ___
strînse legături cu Partidul Comu
nist Român, legături care 
dezvoltat în procesul î 
faptului că problemele vitale ale 
țărănimii își pot găsi 
numai în strînsă alianță cu clasa 
muncitoare, sub conducerea comu
niștilor. Paginile lucrării scot cu

încă 
sale, 

întreținut
s-au 

înțelegerii
rezolvarea

pregnanță în relief că în timpul 
tuturor marilor acțiuni inițiate și 
conduse de P.C.R. împotriva peri
colului fascist, pentru apărarea de
mocrației, a independenței și suve
ranității patriei, Frontul plugarilor 
s-a situat statornic în rindul for
țelor democratice și patriotice ale 
țării.

Deosebit de convingător este în
fățișat in lucrare rolul însemnat 
jucat de Frontul plugarilor după 
eliberarea țării, în lupta pentru 
Înfăptuirea sarcinilor istorice ale 
revoluției populare și ale construc
ției socialiste, poziția sa înaintată 
față de necesitatea închegării a- 
lianței 
față de 
partidul 
manifestat acest rol 
carte — în timpul 
cale revoluționară, 
reacțiunii, a reformei agrare. Sint 
evocate zilele fierbinți cînd, înfrun- 
tînd opoziția marilor proprietari și 
adesea gloanțele jandarmilor, țăra
nii, ajutați de muncitori, au pus 
stăpînire pe moșii, au împărțit pă- 
minturile, fără să mai aștepte legea 
agrară — tărăgănată de guvernele 
cu majoritate reacționară. în a- 
ceastă luptă purtată in comun, 
umăr la umăr, s-a închegat alianța 
trainică dintre clasa muncitoare și 
țărănime — forța motrice princi
pală care a decis mersul revolu
ției populare, soarta bătăliei pen
tru putere.

Consemnînd plusurile cărții, nu 
putem să nu observăm că cele 
șapte capitole ale sale sînt, sub 
aspectul documentației, inegale ca 
valoare, susceptibile de îmbunătă
țire fiind mai ales capitolele con
sacrate istoricului activității Fron
tului plugarilor în timpul dictatu
rii regale și al dictaturii militaro- 
fasciste.

Lucrarea de față se impune aten
ției specialiștilor și publicului larg 
ca o amplă frescă a luptei țără
nimii muncitoare din țara noastră 
intr-una din perioadele cele mai 
frămîntate ale istoriei contempo
rane a României.

muncitorești-țărănești 
conlucrarea strînsă 
comunist.

Și 
cu 

Din plin s-a 
— se arată în 
înfăptuirii pe 

peste capul

Silviu ACHIM

C. RÂCZ, A. LAZA,
E. COICIU

Jl PLANTE MEDICINALE
$1 AROMATICI"
1

Lucrarea „Plante medicinale șl 
aromatice", apărută de cîteva zile 
prin grija editurii Ceres, prezintă 
cititorilor aspectele botanice, agro
nomice. chimice și farmacologice 
ale unui număr de peste 150 de 
plante cultivate și spontane, cu 
importantă deosebită în industria 
farmaceutică și în tratamentele ce
lor mai diferite afecțiuni ale or
ganismului omenesc.

Autorii lucrării au reușit să evi
dențieze. printr-un limbaj adecvat, 
obținerea produsului brut din plan
tele medicinale și aromatice, prin
cipiile active, noțiunile fundamen
tale de fitoterapie și aromoterapie. 
Din această bogăție inestimabilă a 
plantelor medicinale ei prezintă 
speciile 
pate în . .
Este de apreciat nivelul științific și 
clariiatea cu care sînt prezentate 
problemele legate de planteie me
dicinale și aromatice aflate în cul
tură sau in flora spontană a țării 
noastre.

Prin tematica el largă, lucrarea 
aduce o deosebită contribuție la 
valorificarea plantelor medicinale și 
atrage în același timp atenția asu
pra necesității dezvoltării acestui 
sector in țara noastră.

Prof. dr. Gh. BILTEANU

mai importante, gru- 
principalele categorii.

//

Veress ZOLTĂN
fi™ V wrara plic"

societate
Recent apărut în Editura politică 

— volumul de față își propune o 
analiză în spiritul concepției mate- 
rialist-dialectice despre lume și so
cietate a fenomenului religios, pe 
baza confruntării cu societatea și 
știința zilelor noastre. Bine structu
rate, capitolele ce alcătuiesc culege
rea analizează tema din multiple 
unghiuri de vedere, dînd astfel citi
torului posibilitatea să-și formeze o 
imagine cuprinzătoare privind izvoa
rele și evoluția religiei, dar mai 
ales specificul ei în lumea contem
porană.

Numeroase studii ca „Rădăcinile 
sociale și gnoseologice ale religiei, 
originea și evoluția creștinismului", 
de Aurelian Tache, „Opoziția dintre 
știință și religie", de Florin Georges
cu, „Religia în lumea contemporană", 
de Gheorghe Bălteanu, se ocupă de 
deslușirea a însăși esenței religiei, re- 
levînd originea, evoluția diferitelor 
doctrine teologice de-a lungul timpu
lui și în mod deosebit unele tendințe 
actuale menite să le „modernizeze" 
conținutul și să le mențină pe cît 
posibil influența în condițiile dez
voltării științei și propagării tot mai 
largi a culturii.

Critica doctrinelor religioase este 
întregită printr-o largă și convingă
toare pledoarie pentru însușirea 
concepției materialist-dialectice, sin
gura în măsură să ofere o viziune 
științifică asupra lumii, asupra sen
sului vieții și a menirii omului în 
societate.

In cîteva studii, între care 
„Tradiții ale glndirii laice în Româ
nia", „Societatea și religia", semnate 
de Gh. Cazan și respectiv Vasile 
Asănăchescu, pornind de la ideea că 
educarea ateist-științifică presupune 
cunoașterea psihologiei și sensibili
tății oamenilor, mult tact, pricepere, 
perseverență, autorii fac prețioase 
sugestii pentru perfecționarea for
melor și metodelor folosite în a- 
ceastă activitate, în combaterea mis
ticismului și obscurantismului.

Relevăm nivelul științific ridicat și 
actualitatea investigației realizată de 
Paul Popescu-Neveanu în studiile 
„Morala și religia" și „Concepția ști
ințifică despre psihic și personalita
te" — morala și psihicul constituind 
preferate domenii de refugiu ale idea
lismului din zilele noastre. Studiile

relevă că prin cultivarea ascetismu
lui și a izolării se impietează asupra 
dezvoltării armonioase, echilibrate a 
personalității umane, deziderat cerut 
de etica societății noastre socialiste.

Un loc aparte se cuvine rezervat 
studiului semnat de Costin Ștefă- 
nescu și Ion Stanciu, ce abordează 
rolul familiei și al școlii în procesul 
de formare a gîndirii materialist- 
științifice Ia tinerele generații, temă 
care după părerea noastră ar fi ne
cesitat, dată fiind importanța ei, o 
analiză mai largă. Pornind de la 
ideea că educația științifică pentru 
a se împlini și concretiza trebuie să 
fie un proces continuu, combativ și 
deschis, studiul subliniază sarcinile 
deosebite ce revin atît școlii, cît și 
familiei în ce privește propagarea no
țiunilor științifice — ca primă con
diție a realizării educației mate
rialiste — precum și formarea trăsă
turilor de caracter proprii moralei 
comuniste.

Atit prin tematică, cît și prin mo
dul de tratare a problemelor abor
date, lucrarea constituie un instru
ment de lucru util pentru lectori și 
propagandiști, pentru cei ce studiază 
bazele educației materialist-științifi- 
ce, pentru cadrele didactice, pentru 
tineret, pentru toate categoriile de 
cititori care manifestă interes față de 
asemenea probleme.

Paul DOBRESCU

EDITURA
ACADEMIEI

ECONOMICĂ

I. IONESCU- MUSCEL si V. D. CUCU

Merceologia produselor
de import-export

Care 
țațele 
tehnica 
dernă în ceea ce pri
vește realizarea măr
furilor destinate co
merțului exterior ? La 
ce nivel se situează 
parametrii optimi de 
calitate obținuți pe 
plan mondial la o ga
mă largă de produse ? 
în ce constau particu
laritățile diferitelor 
produse și spre ce di
recții evoluează ten
dințele manifestate de 
beneficiarii din 
țări ? — acestea

sînt rezul- 
obținute de 

și știința mo-

alte 
___ ._  sint 

întrebările la care prof, 
ing. I. Ionescu-Muscel 
și lector V. D. Cucu 
și-au propus să răs
pundă - in lucrarea 
„Merceologia produ
selor de import-ex
port".

Din punctul de ve-

dere al merceologie!, 
trebuie subliniat că di
feritele valori ale pa
rametrilor produselor 
sint exprimate atît în 
unitățile de măsură ale 
sistemului internațio
nal, cit și în cele ale 
altor sisteme. Aceasta 
face pe deplin posibilă 
înțelegerea și compa
rarea diferitelor valori 
enunțate. Tratînd pro
bleme de merceologie 
ale produselor petro
liere și chimice, din si- 
•licați, din metal, din 
lemn, ca și ale texti
lelor, cartea constituie 
un auxiliar prețios in 
activitatea lucrătorilor 
din orice domeniu al 
producției și al comer
țului exterior. La a- 
ceasta contribuie și ca
pitolele în care sînt lă
murite diversele prin
cipii de cercetare în

merceologie, 
tățile de 
transport și 
mărfurilor, precum și 
modul în care trebuie 
formate loturile pen
tru export.

Pe scurt, lucrarea 
vine în întîmpinarea 
acțiunii susținute pri
vind perfecționarea ac
tivității de comerț ex
terior, ridicarea conti
nuă a calității produ
selor și, prin conținu
tul său bogat și 
complex, reprezintă un 
material prețios de 
orientare a celor a că
ror activitate este le
gată de producerea 
mărfurilor pentru ex
port cît și a celor 
ce-și desfășoară mun
ca în sectorul de im
port-export.

Don MATEESCU

modali- 
ambalare, 
păstrare a

ȘTIINȚIFICĂ Jean DORST
A

„înainte ca natura să moarăzz

Constantin Porfirogenetul : 
CARTE DE ÎNVĂȚĂTURĂ 
PENTRU FIUL SĂU ROMA
NOS
Adriana Camarlanu Cioran : 
ACADEMIILE DOMNEȘTI 
DIN BUCUREȘTI ȘI IAȘI
DICȚIONARUL GRAIURI
LOR SĂSEȘTI

Relativ puțin s-a vor
bit despre unitatea aces
tei cărți și, în consecin
ță, despre programul cri
ticului, sursa generatoare 
de organicitate. 
devărat că eseurile 
compun volumul 
trădează la o întîie 
vire acele intime 
turi în stare să dea 
ginea vertebrării pe 
sau mai multe 
rectoare ; aparent, texte
le stau într-o alăturare 
întîmplătoare și întreaga 
carte pare o simplă cule
gere de articole mai mult 
sau mai puțin ocazionale. 
La crearea acestei im
presii contribuie in bună 
măsură și unele titluri : 
„însemnări despre moti
vul poetic al oglinzii", 
.Gînduri despre Matei 
Caragiale", „Marginalii 
la un spectacol Ionescu", 
„Note despre comicul lut 
Samuel Beckett" și chiar 
altele mai precis contu
rate — precum „Accep
țiile realismului", „Lite
ratură și semnificație", 
„Conceptul de fantastic" 
etc. Sentimentul domi
nant rămine acela al u- 
nei mari diversități de 
preocupări. Dar unitatea 
structurală a eseurilor 
este neîndoielnică. De 
fapt, autorul însuși dă un 
indiciu asupra unității 
volumului, arătînd, în 
cuvîntul introductiv, că 
eseurile cuprinse converg 
către o unică problemă, 
aceea a raporturilor din
tre literatură și limbaj.

Indicație prețioasă, nu 
foarte exactă insă și în
deajuns de generală pen
tru a produce incertitu
dini. Chestiunea raportu
rilor dintre literatură și 
limbaj, este știut, se con
stituie ca o problemă de
finitorie — prin amploa
rea și acuitatea discuții
lor și cercetărilor — pen
tru o zonă foarte întinsă 
a fenomenului literar 
contemporan. Insă pe de 
o parte se ajunge la un 
tehnicism care exclude 
ființa vie a faptului lite
rar, iar pe de alta sint 
repetate, într-o nouă for
mulare, lucruri 
știute.

Vom remarca 
decît că Matei 
nu atinge nici 
aceste extreme ;
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sale nu sint nici aride 
studii de poetică stilisti
că. indiferente la conți
nutul și valoarea lite
rară a textului cercetat 
sau operind strict pe lu
crări de valoare unanim 
recunoscută, nici aplica- 
țiuni concrete ale unei 
teorii la ordinea zilei, nu 
foarte nouă, dar îmbie
toare prin vestimentația 
inedită. Eseurile lui Ma
tei Călinescu sint rezul
tatul unui efort interpe- 
lativ întreprins din un
ghiul specific al semni
ficației. întreaga carte 
gravitează în jurul ideii 
că întrucît arta modernă 
reprezintă un proces ac
centuat de schimbare a 
convențiilor limbajului în 
scopul obținerii de noi 
semnificații este impor
tant de a se. stabili înțe
lesul și evorația acestor 
transformări. Criticul 
afirma decis, 
eseu consacrat „„ 
tici" franceze, că 
pretarea, oricît 
cită, nu poate 
stracție de 
într-o asemenea 
jurare ar deveni

am-
con-

„Avem cu toții o parte de răs
pundere în geneza lumii de mîine" 
— acesta este crezul care-1 animă 
pe Jean Dorst. autorul lucrării 
„înainte ca natura să moară". Spre 
deosebire de cei care s-au mulțu
mit să stabilească greșelile comise 
față de natură, el propune soluții 
constructive, respectînd interesele 
omului. Poate că în aceasta rezidă 
marele interes pe care l-a trezit 
cartea nu numai în rindul biolo
gilor, dar și al economiștilor, me
dicilor, sociologilor, arhitecților, in
ginerilor, agronomilor, al tuturor 
categoriilor de cititori.

Titular al unei catedre la Muzeul 
național de istorie naturală din 
Paris, autor al unor studii origi
nale. lucrări didactice și de popu
larizare la înalt nivel, unul dintre 
cei mai buni cunoscători ai naturii 
sălbatice din America de Sud. Afri
ca tropicală și australă, prof. 
Jean Dorst argumentează, nu 
patimă sau sentimentalism, ci sub 
semnul unei rațiuni riguroase, 
nalizînd factorii care au dus la si
tuațiile dezastruoase întîlnite in 
toate continentele (eroziunea, 
despădurirea, pășunatul excesiv, 
practici agricole necorespunzătoare, 
abuzul de insecticide, poluarea ape*  
lor și atmosferei, impurificările ra-

dr. 
cu

A-

dioactive, introducerea neselecti
vă a unor specii de plante sau ani
male, supraexploatarea populații
lor de pești), autorul militează pen
tru o „reconciliere" a omului cu 
natura prin conservarea integrală a 
habitatelor primitive, gospodărirea 
rațională a pămînturilor cultivate, 
supraviețuirea în condiții de Capti
vitate sau semicaptivitate a unor 
specii amenințate să dispară.

Problema ocrotirii naturii și a 
exploatării raționale a resurselor 
sale este privită de autor în mod 
lucid. Este o realitate faptul că 
omul, pe diferite trepte ale civi
lizației. a influențat natura progre
siv, provocind transformări profun
de ale 
mări din 
tivitatea 
odată cu 
nute, el 
procese pe care nu le mai poate 
stăpîni. Este suficient să amintim 
de animalele și păsările victime ale 
poluării atmosferei și apelor, ale 
administrării necontrolate a pesti- 
cidelor. O primă consecință : aproa
pe jumătate din fauna mărilor și 
oceanelor a pierit, numeroase specii 
de animale terestre au dispărut sau 
sînt pe cale de dispariție (în Con
go, Indochina, Anzi).

Natura își are legile el. echlli-

mediului. în scopul de a 
ce în ce mai mult produc- 
resurselor naturale. Dar, 
rezultatele pozitive obți- 
a pus uneori în mișcare

brul ei. Omul a început, 
fel,................................
riția lui. Dar altfel a 
mediul, prin despăduriri, 
torul din neolitic și altfel 
omul de astăzi, capabil să 
transformări profunde și 
bile. De aceea problema 
vării naturii se pune deosebit Sie 
acut în prezent.

Restabilirea echilibrului 
este o problemă care 
întreaga omenire, 
zație se măsoară 
simțămîntului de 
față de urmașii 
zată în legiferări . 
împiedice producerea unor noi de
gradări. J. Dorst nu pledează pen
tru o iluzorie „întoarcere la na
tură', ci consideră că progresul 
constă nu numai în perfecționarea 
științei și tehnicii, ci și în folosirea 
activă a acestora în lupta pentru 
conservarea mediului înconjurător.

Inițiativa Editurii științifice, de a 
publica, într-o frumoasă prezentare 
grafică, o asemenea lucrare valo
roasă se cere susținută prin stimu
larea elaborării unor lucrări origi
nale care să îmbogățească această 
sferă de preocupări deosebit de 
actuale pe plan mondial.

într-un 
să le încalce încă de la apa- 
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o tace 
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Gradul de civili- 
și în creșterea 

responsabilitate 
noștri, materiali- 
și acțiuni care să
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_____ __ ______ „inter
pretare a ceva fără viață, 
inventarul proprietăților 
unui obiect inert", pentru 
că numai „pluralitatea de 
valori semnificative în 
ordine umană și estetică 
alcătuiește viața, limpe
de și totuși misterioasă, 
a literaturii". Acest apel 
către descifrarea autenti
celor valori umane și es
tetice. implicate în sem
nificațiile operei literare, 
se face auzit pe parcursul 
eseurilor lui Matei Căli
nescu.

Autorul investighează 
cu minuție și discemă- 
mînt, sub diverse pretex
te, evoluția unor motive 
și concepte literare de o 
netăgăduită actualitate. 
Și poate că o mai vădi
tă, mai evidentă rapor
tare a criticului la reali
tățile actuale ale culturii 
noastre, la criteriile va
lorice și problemele de 
fond ale actualității lite
rare ar fi necesară, cu 
atît mai mult cu cît Ma
tei Călinescu este, prin 
calitățile sale, unul din
tre cei mai avizați dintre 
criticii noștri literari.

Mircea IORGULESCU

Doi cunoscuți scriitori 
din generația mai tinără 
a literaturii maghiare din 
țara noastră, criticul- 
eseist Lăng Gustăv și 
prozatorul Veress Zoltăn, 
își impart matematic 
egal paternitatea de au
tor asupra volumului 
„Boritek NelkOl" (Fără 
plic), volum de eseuri, da 
meditații literar-filozofi- 
ce. apărut, de curînd, în 
Editura DACIA. Desigur, 
recurgind la dialogul e- 
pistolar. autorii au re
curs la o modalitate solid 
constituită în literatura 
universală și în cea din 
România. Meritul lor 
constă în încercarea de a 
învesti acest gen literar 
cu valențe ce poartă 
prenta problematicii 
temporane.

Evident, interesul 
de acest volum nu
solicitat doar de modali
tatea la care au recurs 
autorii. Pentru că ei a- 
bordează probleme de larg 
interes referitoare la con
ceptul de provincie și 
provincialism, nemurire 
și înstrăinare într-o so
cietate dominată de anta
gonisme sociale ireducti
bile, discută despre biro
cratism, diletantism, feri
cire și chiar despre eter
na problemă a menirii in
dividului în viață. Răs
punsurile pe care le 
propun autorii nu se vor, 
desigur, definitive, nici 
exhaustive ; ei propun 
soluții personale, în multe 
cazuri interesante, ca, de 
pildă, în discuția despre 
alienare. Ei demonstrea
ză convingător absența 
rădăcinilor acestui feno
men în condițiile socia
lismului.

Nu este însă mai puțin 
adevărat că schimbul de 
opinii din volum se reali
zează în limita unor con-

siderațil abstracte. Așa, 
de exemplu, abordind 
pretențioasa problemă a 
fericirii — cu binecunos
cutele sale implicații so
ciale — unul din autori 
reduce fericirea la consi
derente depinzînd de sa
tisfacerea unor dorințe, 
celălalt la plenitudinea 
dorințelor ce se cer îm
plinite. Sigur, ruptă din 
contextul social, al „feri
cirii colectivității", „dis
puta" nu poate duce la o 
concluzie acceptabilă, nici 
chiar ca punct de pornire 
pentru o dezbatere mai 
largă. în problema pro
vinciei și provincialismu
lui, ca să dăm un alt 
exemplu, autorii restrîng 
oarecum noțiunile la 
„condiția spirituală", pro
vincialismul fiind consi
derat doar o mentalitate, 
un mod de 
îndoială că 
mul este și 
gindi. Dar 
consacrate 
bleme n-ar 
„decupate" din real, fără 
îndoială că autorii ar fi 
găsit necesar să dezbată 
și înnoirile care se petrec 
azi în orașele noastre de 
provincie, mutațiile fun
damentale care au loc în 
aceste orașe, deopotrivă 
in viața economică, so
cială și culturală, în con
știința oamenilor.

Punem punct aici no
telor noastre. Nu înainte 
insă de a mai adăuga că 
neîmpliniri ca cele pe 
care le-am menționat 
sînt compensate de o 
ținută literară care so
licită interesul și prețui
rea cititorului și nu în ul
timă instanță de 
ingenios cu care 
mînuiesc tehnica 
tei lor epistolare.

a gindi. Fără 
provincialis- 

un mod de a 
dacă paginile 
acestei pro- 
fi oarecum

modul 
autorii 
dispu-
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LITERATURA EUROPEANA
Șl EVUL MEDIU LATIN

Ernst Robert Curtius a fost unul 
dintre acei dascăli — în sensul cel 
mai nobil al cuvintului — care s-au 
străduit, în opera cu care s-a iden
tificat viața lor, să ofere un mo
del exemplar de cultură și „uma
nitate". Marea sa lucrare, Literatu
ra europeană și evul mediu latin, 
este o sumă a observațiilor și ana
lizelor unui profesor erudit, dar și 
creația unui artist care prețuia mai 
presus de orice, în cele ale artei, 
imaginația creatoare.

Publicul nostru poate citi acum 
această carte în traducerea remar
cabilă a lui Adolf Ambruster, după 
ce o luminoasă introducere a lui 
Alexandru Dutu explicitează semni
ficațiile mai importante ale textu
lui, prezentîndu-1, într-un succint 
portret spiritual, pe autorul ei.

Născut în Renania, provincie care 
mai păstrează pină in zilele noastre 
atitea vestigii ale civilizației lati
ne, ale înaintării romane pe valea 
Rinului, Ernst Robert Curtius a fost 
unul dintre cei mai docți umaniști 
moderni. Erudiția filologului se în- 
tilnea într-însul cu gustul omului 
de artă. O artă și, îndeosebi, o poe
zie care, pentru el. nu era doar un 
simplu divertisment. într-o scrisoa- 

încă tînărul Curtius — care 
lui 

cri-
„a

re.
fusese
Ștefan George 
ticului 
găsi

introdus în cercul 
îl scria 

Friedrich Gundolf : 
in poezii numai farmecul 

sunetelor și nimic altceva care să 
aibă valoare vitală înseamnă a schi
lodi sufletul". Mai tîrziu. în anii 
dominației naziste, marele cărturar 
Curtius se va feri de o altă schilo
dire a sufletului, închizîndu-se în
tr-un exil interior, lucrînd la marea 
sa operă, Literatura europeană șî 
evul mediu latin.

Opera aceasta, deși elaborată în 
spiritul unei maxime exigențe știin
țifice, nu are răceala unui studiu 
filologic. Năzuind spre restabilirea 
unor adevăruri, autorul Literaturii 
europene... își elaborează tezele 
conferindu-le căldura unei pledoa
rii. Intr-adevăr, un număr de idei, 
de teze generoase stau la temelia 
studiului său. El nu oferă o istorie 
a literaturii latine medievale, un 
compendiu sec de date privind evul 
mediu latin, ci reconstituirea, mai 
exact reînvierea unei lumi. Lite
ratura medievală a căzut demult 
in desuetudine, ca o arhivă necer
cetată. Or, Ernst Robert Curtius 
descoperă într-însa nu numai su
praviețuirea lumii antice, ci și ger
meni ai celei moderne. Desigur, sa
vantul știe că evul mediu latin nil 
se identifică în nici un caz cu ideea

romană, în sensul unei preamăriri 
a Romei sau a unei năzuințe de a 
o reînnoi. Dar, literatura latină a 
evului mediu păstrează figurile re
toricii antice. Există o continuitate 
a culturii. Și ceea ce urmărește 
Curtius este tocmai 
rigilor care indică 
nuitate.

Esențială este, în 
o anumită perspectivă valorizatoare 
a operelor de cultură. Curtius a se
sizat valoarea estetică a unor scrieri 
medievale, cărora, pină acum, li se 
atribuia doar valoarea unui docu
ment istoric sau aceea a unui 
monument lingvistic. Acea „reîn
viere" a trecutului la care proce
dează rezidă, printre altele, în a- 
ceastă revelare a artisticului într-o 
țesătură culturală care își pierduse, 
demult, valențele estetice. Lecție 
magistrală. Nu există o ruptură 
între „cultural" și „literar". Chiar 
în literatura noastră română, vechi 
opere pe care un punct de vedere 
depășit le putea subsuma unui uni
vers cultural își 
gust artistic mai 
lorile propriu-zis

Tot pe această 
perenității unor structuri și valori, 
Ernst Robert Curtius (tributar te
zelor lui T, S. Eliot referitoare la 
„tradiție", la „ordinea" literară) 
insistă asupra modurilor în care 
literatura trecutului poate să par
ticipe la literatura prezentului. 
După el : ..Homer trăiește în Vir- 
giliu, Virgiliu in Dante. Plutarh și 
Seneca în Shakespeare, Shakespea
re în Gdtz von Berlichingen al lui 
Goethe, Euripide in „Ifigenia" lui 
Racine și în cea a lui Goethe". De 
relevat importanța pe care Curtius 
o atribuie școlii, cărților, biblioteci
lor, auxiliarelor unei culturi în a- 
cest proces al transmiterii, al con
servării literaturii.

Capitolele mari ale cărții stu
diază raporturile dintre poezie și' re
torică, poezie și filozofie, poezie și 
teologie, analizează teme, urmărind 
motive („Zeița natură", „Cartea ca 
simbol" etc.). E adevărat că pri- 
vilegiind structurile, fenomenologia 
devine o descriere suficient de sta
tică. Lipsește din cartea aceasta 
spectacolul unei dinamici istorice, 
a unei evoluții a formelor.

Dar, oricare ar fi deficiențele a- 
cestei opere. Literatura europeană 
și evul mediu latin rămine un ade
vărat monument, ridicat în spiritul 
umanismului european. O carte 
care e o adevărată lecție superioară 
de umanitate.

restaurarea ve- 
această conti-

această lucrare.

descoperă, unui 
larg evoluat, va- 
literar-artistice.
linie a stabilirii

Nicolae BALOTA

„PĂUNA Șl COPIII El
Aserțiunile larg cu

noscute ale lui G. Că
linescu referitoare la 
stilul și construcția 
„Răscoalei" lui Rebrea- 
nu pot circumscrie și 
sintetiza definitoriu și 
masivul tom „Păuna 
și copiii ei" al Elenei 
Iordache Streinu, ipos
tază romanescă de re
lief a prozei actuale. 
Contemplat din pers
pectiva unui fragme- 
tarium, supus disecției 
analitice pe capitole și 
episoade, acest roman 
oferă imaginea u- 
nei înaintări sinuoa
se și trenante, cu iri
zări estompate aidoma 
firelor de aur ascunse 
în albii nisipoase de 
rîu. Receptat însă 
printr-o prismă inte
gratoare, detaliul apa
rent superfluu își vă
dește consistența de 
element indispensabil 
unei succesiuni cauza
le de evenimente, iar 
descripția concură la 
conturarea unor psiho
logii singulare. Edifi
ciul epic este urmarea 
logică a unei perfecte 
asimilări a preceptului 
rebrenian : „Nu fru
mosul, o născocire o- 
menească, interesează 
in artă, ci pulsația vie
ții", impresia finală 
a lectorului fiind a- 
ceea de forță și solidi
tate. de bună stăpînire 
a conflictului și a in
trospecției. Deși masi
vă. scrierea se struc
turează după regulile 
unei arhitectonici ce 
antrenează într-o țesă
tură inextricabilă zeci 
de destine.

Monografie balza-

ciană de vastă am
plitudine, romanul 
are predecesori pres
tigioși 
„Ion", 
ca și 
nică, 
roman 
fundalul 
și deloc idilic al 
devenirii lumii rurale, 
al desprinderii aceste
ia de ordini ancestrale 
și mentalități arhaice, 
de legendă și mit, al 
insinuării la sate a cu
pidității și a goanei 
după înavuțire. Aspra 
și bărbătoasa Păuna, 
al cărei destin exem
plar domină copleșitor 
pe cele ale poporeni- 
lor din satul oltenesc 
Lunca Motrului, este 
un personaj de con
strucție clasică, înzes
trat cu vitalitatea na
turilor primare și cu 
o energie uriașă, diri
jată conștient în direc
ția îmbogățirii. Dacă 
în această privință ro
manul se aseamănă cu 
alte remarcabile fres
ce ale satului, deveni
rea și abdicarea pro
gresivă de la umani
tate a eroinei este sur
prinsă pe o retină sen
sibilizată, amintind 
prin gradata automa
tizare, prin simțul exa
cerbat al posesiei și 
refuzul trăirii au
tentic umane de per
sonajele unor celebre 
scrieri moderne.

Protagonista sesizea
ză ritmurile capitalis
te și se adaptează lu
cid, integral acestora, 
înstrăinîndu-se de ori
ce afect. Drama luci
dității se declanșează 
tardiv, spre crepuscu-

în „Mara", 
„Setea", fiind 

acestea o cro- 
un bildungs- 
proiectat pe 

schimbător 
idilic
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Iul vieții cînd solitu
dinea Păunei e desă- 
vîrșită. Conștiința pră- 
pastiei deschise între 
ea și progenitura sa 
îi sensibilizează corzi 
uitate ale sufletului. 
Redobîndirea dimen
siunilor umane, nega
rea tîrzie a unui crez 
deliberat destramă 
iluzii zadarnice și duce 
inevitabil la moarte. 
„Mama nașă" se stin
ge fără glorie, spre 
sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, 
în zorii unor vremi pe 
care nu le înțelege.

Cronică amplă, des
fășurată pe marile 
pinze temporale ale 
unui interval de cinci 
decenii, „Păuna și co
piii ei" e nu numai 
cronica unui individ 
cu existență relaționa
lă, ci și o monografie 
ce imortalizează cu pa
tosul eposului rural 
destrămarea ireversi
bilă a unei ordini sub
minate de adinei ma
ladii sociale.

Din păcate, dato
rită masivității sa
le, romanul se re
simte uneori din cauza 
unor inconsecvențe de 
construcție. Pe alocuri 
cititorul întîlnește un 
exces de aglomerări 
descriptive, episoade 
inutile (cum e cel al 
demonstrativei reîn
toarceri a argatului 
Istin pe locurile pri
mei iubiri), stufozități. 
Dar acestea diminuea
ză prea puțin so
liditatea romanului, 
personalitatea univer
sului său.

loan ADAM

EMINESCU
Mircea Micu : TEAMA DE 
OGLINZI
Ștefana Velisar Teodoreaau : 
CĂMINUL
Nelly Cutava : STRADA
VÎNATORILOR
Vasile Băran : CUPTORUL 
DE ARS CĂRĂMIDĂ
Al. Simion : ANOTIMPUL 
POSIBIL
Dana
Anda
REA
Aurel ___ ______ _____
DUPĂ VISCOL
Costache Olăreanu : VEDERE 
DIN BALCON

Dumitriu : MIGRAȚII 
Basarab : DESCHIDE- 
SPANIOLA

Dehoveanu : LUNI.
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VIZITE ALE DELEGAȚIEI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
La Institutul pentru problemele conducerii

(Urmare din pag. I)

Manifestări consacrate

semicentenarului partidului

kin, șeful laboratorului pentru pro
bleme de psihologie și mijloa
ce tehnice ale conducerii pro
ducției, explică tovarășului Nicolae 
Ceaușescu influența pozitivă pe 
care o au asupra psihologiei mun
cii aparatele de prognozare a e- 
ventualelor avarii ale unor utila
je. Șeful unui alt laborator al in
stitutului, cel pentru conducerea în 
domeniul prospectării și exploată
rii straturilor de petrol, M. Meerov, 
relatează oaspeților că, prin folo
sirea metodelor elaborate de insti
tut, au fost obținute datele iniția
le, s-a calculat stratul de țiței și 
s-a făcut experimentarea indus
trială de extracție într-o zonă pe
troliferă din Bașkiria, reducîn- 
du-se pe această cale atît durata o- 
perațiunilor, cit și costul lor. La 
labbratorul pentru standarde, to
varășul Nicolae Ceaușescu se inte
resează de sistemul de conducere 
operativă a rafinăriilor, a produc
ției de combustibili lichizi și u- 
leiuri.

*

Cronica zilei

ministrului construcțiilor de locuințe din Danemarca
După o călătocie de două zile în 

județele Suceava și Neamț, ministrul 
construcțiilor de locuințe din Dane
marca, Aage Hastrup, s-a reîntors în 
București. în cursul zilei de joi, oas
petele a făcut o vizită la Ministerul 
Tndustriei Materialelor de Construc- 

i, unde a avut o întrevedere cu mi
nistrul Tcaian Ispas și alți membri 
ai conducerii ministerului.

Oaspetele a fost însoțit de Ion 
Găvozdea, vicepreședinte al Comite
tului de Stat pentru Economia și 
Administrația Locală, precum și de 
Torben Busck-Nielsen, ambasadorul 
Danemarcei la București.

Cu acest prilej, între cei doi mi

ministrului de interne al Republicii Federale a Germaniei
în dimineața zilei de joi, ministrul 

de interne al Republicii Federale a 
Germaniei. H. D. Genscher, a făcut 
o vizită la Ministerul Afacerilor In
terne. unde a avut convorbiri cu mi
nistrul Cornel Onescu. De asemenea, 
oaspetele a făcut o vizită la Comite
tul de Stat pentru Economia și Ad

ministrului lucrărilor publice și locuințelor din Nigeria
* V

Ministrul lucrărilor publice și lo
cuințelor din Nigeria, F. Okunno, a 
avut joi o întrevedere cu Matei Ghi- 
giu, ministrul construcțiilor indus
triale, în cadrul căreia au fost discu
tate probleme de interes reciproc 
privind posibilitățile de dezvoltare a 
colaborării și cooperării în domeniul 
construcțiilor.

în cursul aceleiași zile, delegația

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a încălzit 

în jumătatea de vest a țării și a fost 
ușor instabilă în rest. Au căzut ploi 
locale și sub formă de averse înso
țite izolat de descărcări electrice în 
Transilvania, Moldova și Muntenia. 
Izolat, in podișul Transilvaniei, s-a 
semnalat grindină. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 7 grade 
la Sulina și 20 de grade la Lugoj 
și Timișoara. în București : Vremea 
s-a încălzit ușor. Cerul a fost mai 
mult noros. S-a semnalat aversă

Apoi, academicianul Trapeznikov 
relatează amănunțit oaspeților ro
mâni despre importanța și avanta
jele oferite de mijloacele de con
ducere pneumatice, care pot fi fo
losite și în alte domenii, cum ar fi 
medicina.

Se vizitează, în continuare, mo
dernul centru de calcul al institu
tului, înzestrat cu mașini de înaltă 
tehnicitate, care permit rezolvarea 
operativă a numeroaselor proble
me ce se ridică în activitatea sa 
zilnică.

în cadrul convorbirii prietenești 
care a avut loc cu cadrele de con
ducere ale institutului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, ceilalți membri 
ai delegației, se interesează în
deaproape de eficiența economică 
a acestui important centru științi
fic, de conlucrarea dintre acesta și 
unitățile productive, de posibilită
țile de extindere a activității insti
tutului asupra economiei naționale. 
Acad. V.A. Trapeznikov relatează 
că pînă în prezent 25 de între
prinderi constructoare de mașini 
pentru automatizare din Uniunea

niștri a avut loc un schimb de infor
mații privind activitatea în domeniul 
producției materialelor de construcții 
în cele două țări.

în continuare, oaspetele danez și 
persoanele care îl însoțesc au vizitat 
expoziția permanentă de materiale 
de construcții a M.I.M.C. și în
treprinderea de produse de cera
mică fină pentru construcții bucu
rești, CESAROM.

în aceeași zi, în cinstea ministrului 
danez, ministrul industriei materia
lelor de construcții a oferit un dejun, 
iar ambasadorul Danemarcei la 
București, un dineu.

. (Agerpres)

ministrația Locală, unde a avut o în
trevedere cu Petre Blajovtcl, pre
ședintele comitetului, și la Consiliul 
Național pentru Educație Fizică și 
Sport, unde s-a întîlnit cu Anghel 
Alexe, președintele consiliului.

(Agerpres)

nigeriană a vizitat noile construcții 
ale Institutului politehnic din Capi
tală, Studioul de televiziune și Com
binatul de industrializare a lemnului 
— Pipera.

în onoarea ministrului lucrărilor pu
blice și locuințelor din Nigeria, mi
nistrul român al construcțiilor indus
triale a oferit un dejun.

(Agerpres)

slabă de ploaie. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit. Temperatura maxi
mă a fost de 14 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
10, 11 și 12 aprilie a.c. în țară : 
Vreme relativ călduroasă, mai ales 
la începutul intervalului. Cerul va fi 
variabil, cu înnorări mai accentuate 
la început în sud-vest, unde vor că
dea ploi temporare, apoi și în cele
lalte regiuni, unde ploile vor avea 
caracter local. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse între 
4 și 14 grade, iar maximele între 14 
și 24 de grade. în București : Vre
me relativ călduroasă, mai ales la 
începutul intervalului. Cerul va f' 
temporar noros. în a doua parte a 
intervalului este posibil să plouă. 
Vint potrivit. Temperatura ușor va
riabilă.

Sovietică funcționează pe baza sis
temelor de conducere automată a 
producției.

Secretarul general al Partidului 
Comunist Român subliniază marea 
însemnătate a dezvoltării relațiilor 
de colaborare prietenească dintre 
oamenii de știință români și cei 
sovietici. „în zilele noastre, a spus 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, co
laborarea dintre oamenii de știin
ță este deosebit de însemnată pen
tru progresul omenirii. Acest lu
cru este și mai evident atunci cînd 
este vorba de construirea socia
lismului și comunismului".

Directorul institutului, V. A. 
Trapeznikov, în numele său perso
nal, al întregului colectiv de oa
meni de știință și cercetători ai 
institutului, a mulțumit călduros 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
membrilor delegației Partidului 
Comunist Român, pentru vizita 
făcută la institut, pentru interesul 
deosebit manifestat față de activi
tatea acestuia, pentru înalta apre
ciere pe care au dat-o realizărilor 
obținute de institut.

Corneliu Mănescu, ministrul afa
cerilor externe al Republicii Socia
liste România, a trimis o telegramă 
de felicitare ministrului afacerilor 
externe al Turciei, Osman Olcay, cu 
prilejul numirii sale în această 
funcție.

★

în țara noastră a sosit o delegație 
a Ministerului Industriei din Repu
blica Irak, condusă de Abbas Abdul 
Majeed, director general al Departa
mentului de planificare.

în cursul zilei de joi. delegația a 
fost primită de Nicolae Nicolae, prim- 
adjunct al ministrului comerțului ex
terior. De asemenea, oaspeții irakieni 
au făcut o vizită la Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini. In 
cadrul convorbirilor care au avut loc 
cu acest prilej au fost abordate pro
bleme privind posibilitățile de cola
borare în diverse sectoare economice, 
de interes reciproc.

★

Joi la amiază, reprezentanta co
mercială a U.R.S.S. în România și 
întreprinderea unională de comerț 
exterior „Mașpriborintorg“ au inau
gurat, la Sala Palatului din Capitală, 
o expoziție de produse electronice 
și electrotehnice.

Cu acest prilej au vorbit V. S. Ti- 
kunov, însărcinat cu afaceri ad-in- 
terim al U.R.S.S. la București, și 
Barbu Rădulescu, director general 
al Agenției „Publicom".

La manifestare au participat Vic
tor Ionescu, președintele Camerei de 
Comerț, Ion Stcian, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior. spe
cialiști, reprezentanți ai unor între
prinderi românești de comerț exte
rior.

Expoziția, care înfățișează diverse 
tipuri de televizoare, aparate de ra
dio, aparate de filmat și de fotogra
fiat. rămîne deschisă pînă la 20 
aprilie.

★

în cadrul schimburilor științifice 
dintre România și S.U.A., profesorul 
Francois Jost de la Universitatea 
Illinois a susținut la Cluj o serie de 
expuneri cu tema : „Literatura com
parată și literatura universală. Te
ma tologia și literatura comparată". 
Expunerile au fost urmărite de un 
mare număr de oameni de litere, 
cadre didactice universitare, studenți.

La Biblioteca centrală universitară 
din Cluj a avut loc joi un simpozion 
de informatică. Au fost susținute co
municările „Noțiuni fundamentale 
despre sisteme de informatică și con
ducere", „Mijloace de realizare a sis
temelor de informatică", „Calculato
rul Felix C 256“ și „Despre calcula- 
bilitatea funcțiilor", elaborate de spe
cialiști ai Institutului de cercetări și 
proiectări pentru mașini electronicr 
de calcul și ai Universității ..Babeș- 
Bolyai".

(Agerpres)

„FERM HOTARiTI DE A ÎNFĂPTUI
OBIECTIVELE MĂREȚULUI PROGRAM 

AL PĂRTIDUIUI"
Telegrame adresate C. C. al P. C. R.t 

tovarășului Nicolae Ceaușescu

Exprimînd opinia miilor de comu
niști, a tuturor oamenilor muncii 
din județ, participanții la plenara Co
mitetului județean Vilcea al P.C.R., 
puternic mobilizați de apropierea 
gloriosului semicentenar al parti
dului, își exprimă adeziunea to
tală față de politica internă și 
externă marxist-leninistă, științifi
că și clarvăzătoare a partidului nos
tru care, în fruntea poporului, stăpîn 
al propriilor destine, făurește socie
tatea socialistă multilateral dezvol
tată.

Sintem mîndri de politica partidu
lui nostru care aplică cu consecvență 
și fermitate principiile internaționa
lismului socialist, și care, ținînd sea
ma de condițiile concrete ale Româ
niei, își elaborează politica sa in con
formitate cu interesele și năzuințele 
supreme ale națiunii române, mili- 
tîrid neabătut pentru întărirea păcii 
și securității mondiale, pentru crea
rea unui climat de încredere, respect 
și stimă între partide și popoare și 
soluționarea înțeleaptă a tuturor pro
blemelor contemporaneității.

Și cu acest prilej, gândurile noas
tre. sentimentele de fierbinte mulțu
mire se îndreaptă spre conducerea 
partidului, spre dumneavoastră per
sonal, stimate tovarășe Nicolae 
Ceaușescu, pentru grija permanentă 
pe care o purtați dezvoltării multi
laterale a țării și creșterii neconte
nite a prestigiului său internațional.

Sîntem ferm hotăriți de a munci 
și în viitor eu dăruire și înaltă res
ponsabilitate pentru a da viață pla
nurilor elaborate de partid și guvern, 
pentru înfăptuirea mărețului pro
gram elaborat de Congresul al X-lea 
al partidului, pentru ridicarea pe noi 
trepte de civilizație și progres a 
scumpei noastre patrii — Republica 
Socialistă România.

*
Plenara Comitetului municipal de 

partid Timișoara cu activul său, a- 
nalizînd activitatea desfășurată de 
organele și organizațiile de partid 
pentru dezvoltarea în ritm susținut 
a economiei, pentru înflorirea vieții 
social-culturale, raportează cu satis
facție conducerii partidului, dum
neavoastră personal, stimate tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că oamenii mun
cii din municipiul nostru — români, 
germani, maghiari, sîrbi și de alte 
naționalități — în frunte cu comu
niștii, au îndeplinit înainte de ter
men prevederile perioadei 1966—1970 
și au pășit cu succes în noul cinci
nal, realizîind sarcinile ce le-au re
venit în primul trimestru al anului. 
1971.

Exprimînd gîndurile tuturor oa
menilor muncii -din orașul de pe 
Bega, adresăm conducerii de partid, 
dumneavoastră tovarășe secretar ge
neral, recunoștință fierbinte pentru 
sprijinul pe care nl l-ați acordat 
permanent în înfăptuirea tuturor o- 
biectivelor ce ne-au stat în față. 
Vizitele de lucru pe care în repe
tate ori le-ați întreprins în județul 
Timiș și în municipiul nostru au 
avut o puternică înrîurire asupra 
întăririi capacității politice și or
ganizatorice a organizației noastre 
de partid, ne-au ajutat în perfec
ționarea stilului și metodelor noastre 
de muncă pentru a asigura transpu
nerea în fapt a înțeleptei politici a 
partidului.

Activitatea creatoare a maselor de 
oameni ai muncii, indiferent de na
ționalitate, este puternic stimulată 
de întîmpinarea gloriosului semicen
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FOTBAL

DUPĂ MECIUL CU HERTHA

TENIS DE MASĂ

Comentarii după „mondialele" 
de la Nagoya

Comentînd desfășurarea celui 
de-al 31-lea campionat mondial de 
tenis de masă, corespondenții agen
țiilor internaționale de presă subli
niază performanța sportivilor din 
R. P. Chineză care, după o absență 
de șase ani, revin cu strălucire în 
arena internațională. în competiția 
de la Nagoya, reprezentanții R. P. 
Chineze au cucerit patru titluri (din 
7) mondiale (echipe masculin, 
simplu feminin, dublu fete și dublu 
mixt), arătînd o perfectă pregătire, 
o mare virtuozitate în jocul cu min
gea de celuloid. în comentarii este 
subliniată îndeosebi comportarea ju
cătoarelor din R. P. Chineză, care 
și-au întrecut fără drept de apel 
concurentele. Noua campioană a 
lumii la simplu. Lin Hui-cin, a de
monstrat o clasă de joc cu totul

„Cupa Federației4* * 
la schi

Ieri seară, fotbaliștii din lotul re
prezentativ (care au jucat miercuri 
în Berlinul Occidental cu B. S. C.
Hertha : 2—4) s-au întors în Capi
tală.

— Cum explici numărul mare de 
goluri primite ? Aceasta a fost între
barea pe care am adresat-o jucătoru
lui CORNEL DINU, întrebare justi
ficată chiar și numai de faptul că 
nici Brazilia n-a reușit să Înscrie 
atitea goluri în poarta echipei noas
tre, la campionatul mondial.

„Mi-ar fi foarte ușor să răspund 
că primele trei goluri s-au datorat 
unor nepermise greșeli individuale 
(Mocanu..., Radu Nunweiller...), dar, 
la toate aceste goluri, în careul nos
tru ne aflam to(i apărătorii. Deci, 
vina este a tuturora. Trei goluri în 22 
de minute (13, 21 și 22) — situație 
inadmisibilă pentru o apărare alcă
tuită din jucători cu mare experiență 
cum este a noastră. Căutind o cauză, 
aș spune că este vorba de o lacună 
mai veche : lipsă de concentrare. Mo
canu „nu s-a uitat" Ia omul lui, eu 
„am stat" la o distantă prea mare de 
al meu și... gol. O dată în plus m-am

SÎMBATA și DUMINICA are loc 
la Sinaia, pe vaiea lui Carp, con
cursul internațional de schi dotat cu 
„Cupa Federației". Aflată la cea 
de-a 14-a ediție, competiția suscită 
un viu interes, dovadă fiind nume
roasa participare a unor sportivi 
fruntași din Austria, Bulgaria, Ceho
slovacia, Iugoslavia și România. în 
program sînt incluse probe de sla
lom uriaș și special pentru seniori 
și senioare. „Cupa Federației" se a- 
cordă pentru combinata celor două 
probe. Federația română de schi- 
bob va acorda o cupă „Chalange" 
primului clasat dintre concurenții 
români.

Intrată în tradiție, această compe
tiție încheie practic activitatea in
ternațională a sezonului de schi.

Duminică, 11 aprilie, pe pîrtiile din 
jurul cabanei Piatra Arsă se va des
fășura concursul republican de schi 
fond, dotat cu „Cupa Federației".

(Agerpres) 

tenar al Partidului Comunist Român. 
Analizînd cu exigență și răspundere 
rezervele de care dispunem și sar
cinile economice care ne revin în 
cadrul planului pe anul 1971. primul 
an al actualului cincinal, ne anga
jăm să realizăm peste prevederile 
planului o producție marfă în va
loare de 145 milioane lei, din care 
53 milioane lei pînă la 8 mai, să li
vrăm pentru export mărfuri în va
loare de 3.8 milioane lei valută, din 
care 1,5 milioane lei valută pînă la 
8 mai, să sporim beneficiile peste 
plan cu 18,5 milioane lei, din care 
5,3 milioane lei pină la 8 mai.

Plenara noastră reafirmă profun
dul atașament al comuniștilor și al 
tuturor oamenilor muncii din muni
cipiul Timișoara față de politica in
ternă și externă, marxist-leninistă a 
Partidului Comunist Român, asigură 
Comitetul Central, pe dumneavoastră 
tovarășe Nicolae Ceaușescu, că, strins 
uniți în jurul conducerii de partid și 
de stat, vom dărui toată capacitatea 
și energia noastră îndeplinirii în ter
men a mărețelor obiective ale făuri
rii societății socialiste multilateral 
dezvoltate pe pămintul scumpei noas
tre patrii.

★
Activul de partid din unitățile sa

nitare și institutele de cercetare me
dicală din municipiul București, în
trunit în adunare festivă cu prilejul 
„Zilei Sănătății", exprimă și cu a- 
cest prilej Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, dum
neavoastră personal, scumpe tova
rășe Nicolae Ceaușescu, recunoștința 
fierbinte pentru deosebitele condiții 
create activității de ocrotire a sănă
tății și cercetării științifice medicale, 
întreaga activitate a medicilor, far
maciștilor. cercetătorilor și cadrelor 
medii care lucrează în domeniul 
ocrotirii sănătății se desfășoară sub 
îndrumarea permanentă a conduce
rii partidului nostru, a prețioaselor 
indicații care au foșt date de dum
neavoastră personal la plenara din 
octombrie 1968.

Mobilizați de organele și organi
zațiile de partid, lucrătorii de pe tă- 
rîmul medico-sâni tar s-au preocu
pat continuu de traducerea în viață 
a sarcinilor trasate de către condu
cerea noastră de partid și de stat în 
activitatea de apărare a sănătății 
oamenilor muncii din Capitală, ob- 
ținînd noi succese în asistenta ma
mei și copilului. în activitatea pro
filactică a bolilor transmisibile și a 
bolilor cronice. în îmbunătățirea 
economicității activității medicale, 
într-o mai bună orientare a cerce
tării științifice medțeale spre^ re- 
zolvarea celor mai stringente ‘prtte- 
bleme ridicate de practica ocrotirii 
sănătății în țara noastră.

Ne exprimăm încă o dată totala 
noastră adeziune la politica marxist- 
leninistă a partidului de edificare a 
societății socialiste multilateral dez
voltate, de perfecționare a conduce
rii vieții sociale, de dezvoltare con
tinuă a democrației socialiste.

Asigurăm conduoerea superioară 
de partid și de stat, pe dumneavoas
tră personal, iubite tovarășe Nicolae 
Ceaușescu. că alături de ceilalți oa
meni ai muncii din patria noastră, 
nu vom precupeți nici un efort și ne 
vom consacra toată capacitatea, 
energia și devotamentul pentru slu
jirea măreței cauze a socialismului 
și comunismului pe pămîntul Româ
niei.

remarcabilă, stilul său fiind expre
sia celui mai eficace joc văzut la 
campionatele lumii. Lin Hui-cin este 
a doua jucătoare din R. P. Chineză 
care cîștigase titlul suprem. înaintea 
ei. această performanță fusese rea
lizată de Cen Ciun-hui, la cam
pionatele mondiale din anul 1961. 
Cu termenii de „surprinzătoare, 
dar întru totul meritată", este co
mentată victoria tânărului jucător 
suedez, Stellan Bengtsson (18 ani) 
noul campion mondial la simplu 
bărbați, primul european care rea
duce acest titlu după 18 ani pe ve
chiul continent. Reporterii eviden
țiază faptul că Bengtsson, care s-a 
antrenat mult timp în Japonia, a 
reușit să-și întreacă profesorii, dis- 
punînd clar cu 3—1. în finală, de 
fostul campion. japonezul Shigeo 
Itoh. De altfel, Japonia, care cîștigase 
6 titluri mondiale în 1967 și 4 în 1969, 
termină întrecerea cu o recoltă des
tul de slabă de medalii — un singur 
titlu mondial la echipe femei, șî trei 
locuri doi.

A

IN
JOI LA FRAGA în sferturile de 

finală ale campionatului mondial stu
dențesc masculin de handbal, echipa 
României a învins cu scorul de 
15—12 selecționata Poloniei. Astăzi, 
în semifinale, echipa României în- 
tîlnește echipa Cehoslovaciei.

ASEARA LA SIBIU a luat, sfîrșit 
divizia școlară de baschet (juniori). 
Un frumos succes au repurtat echi
pele liceului nr. 35 București, care 
au ocupat primul loc la masculin și 
feminin. în ambele finale elevii bucu- 
reșteni au învins cu 63—62 (masculin) 
și 66—36 (feminin) echipele scolii 
sportive din Cluj.

TN SFERTURILE DE FINALA din 
cadrul turneului internațional de te-

Joi după-amiază, în cadrul unei în- 
tilniri cu oameni ai muncii din mu
nicipiul Brașov, tovarășul Constantin 
Drăgan, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., prim-se- 
cretar al comitetului județean Bra
șov al P.C.R., a evocat dru
mul pe care partidul l-a străbătut în 
cele cinci decenii de existență, lupta 
desfășurată pentru apărarea intere
selor vitale ale poporului, pentru e- 
liberarea socială și națională, pentru 
făurirea unei Românii prospere, li
bere și independente. Vorbitorul a 
înfățișat bilanțul rodnic al cincina
lului recent încheiat, precum și mă
surile care au fost luate pentru în
deplinirea și depășirea actualului 
plan cincinal.

★
Numeroși muncitori, ingineri șl 

tehnicieni, lucrători din instituțiile 
de cultură, activiști de partid și de 
stat au audiat joi după-amiază, la 
Teatrul de stat din Ploiești, expu
nerea tovarășului Ilie Cișu, prim- 
secretar al Comitetului județean Pra
hova al P.C.R., președintele consi
liului popular județean, intitulată 
„Realizări prahovene sub steagul 
partidului".

★
In prezența unui numeros public, 

la Suceava a avut loc deschiderea 
expoziției „Omagiu gloriosului par
tid". Cuvîntul inaugural a fost ros
tit de tovarășul Emil Bobu, prim- 
seeretar al Comitetului județean Su
ceava al P.C.R., președintele consi
liului popular județean.

în cele 12 săli ale muzeului din 
Suceava sînt prezentate, prin inter
mediul unui bogat material docu
mentar, mărturii despre zbuciumata 
istorie a poporului nostru. despre 
lupta dusă de clasa muncitoare, de 
masele populare, sub conducerea 
partidului, pentru dreptate socială și 
libertate națională, despre transfor
mările profunde petrecute în patria 
noastră în anii construcției socia
liste.

★
Peste 600 de oameni ai muncii din 

Tg. Cărbunești s-au întîlnit joi cu to
varășul Gheorghe Paloș, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Gorj al 
P.C.R., președintele consiliului popu
lar județean. Cu acest prilej, primul 
secretar al comitetului județean de 
partid a înfățișat principalele mo
mente ale activității desfășurate de 
Partidul Comunist Român în cei 50 
de ani de existență, precum și reali
zările cu care populația județului în- 
tîmpină semicentenarul partidului.

în aceeași zi. numeroase femei din 
Tg. Jiu s-au întîlnit cu tovarășa Su- 
zana Gâdea. Președinta Consiliului 
național al femeilor a vorbit despre 
participarea femeilor la activitatea 
revoluționară desfășurată de Partidul

A

ț In ajutorul elevilor și al celor dornici
I 
ț 
ț
I

l

să învețe o meserie
Printre cele mai recente ser

vicii, ,pe care le asigură coope
rația meșteșugărească din Bra- 
ȘQP populației se numără și 
cea de meditații și cursuri de 
pregătire. Pe primul loc se si
tuează meditațiile la limbile 
străine pentru elevii ciclului I 
școlar. Peste 900 elevi ai clase
lor I—IV din Brașov iau lecții 
Ia limbile de largă circulație 
mondială. Meditațiile sînt orga
nizate pe grupe de 10—15 elevi. 
Ele sînt asigurate de cadre di
dactice temeinic pregătite, re
comandate de Inspectoratul 
școlar, în special din rindul 
pensionarilor. în ultimul timp, 
această activitate s-a extins și 
în orașele Făgăraș și Codlea, 
unde numărul elevilor înscriși 
depășește 400. Costul unei ore 
de meditație este de numai 7

CÎTEVA RÎNDURI
nis de la Monte Carlo, ION ȚIRIAC 
(România) l-a eliminat cu 6—4, 4—6, 
6—3, 5—7, 6—1 pe Proisy (Franța). 
Taylor (Anglia) a cîștigat cu 3—6, / 
6—3, 6—2. 6—2 în fata lui Barthes 
(Franța).

ÎNAINTEA campionatelor 
EUROPENE DE BOX DE LA MA
DRID. SELECȚIONATA FRANȚEI 
va întâlni la 23 aprilie în noul palat 
al sporturilor de la Saint Quen, re
prezentativa U.R.S.S. Selecționerul 
unic al echipei Franței, prof. M. Le- 
tessier, a anunțat că va prezenta cea 
mai bună formație în frunte cu a- 
preciatii internaționali Khaloufi 
(muscă). Cosentino (cocoș). Moreau 
(semigrea) și Alain Victor (grea)

ALF RAMSEY, directorul tehnic

Comunist Român în decursul exis
tentei sale.

★
Joi, în cadrul acțiunii „Fiii Dol

jului cinstesc ținutul natal", inițiată 
de către Comitetul județean Dolj al 
P.C.R. în tntîmpinarea semicentena
rului partidului, numeroși locuitori 
ai Craiovei s-au întîlnit cu perso
nalități ale vieții culturale, politice 
și științifice care s-au născut și au 
trăit în Oltenia.

în sala centrului din localitate al 
Academiei de Științe Sociale și Po
litice, prof. dr. docent Mihne*  
Gheorghiu, prim-vicepreședinte al 
Institutului Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea, și prof. Ion 
Dumitrescu, președintele Uniunii 
Compozitorilor, au prezentat princi
palele realizări obținute în procesul 
făuririi și dezvoltării culturii noastre 
socialiste, subliniind atenția deosebi
tă pe care partidul, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu personal, o acordă proble
melor acestui important domeniu. 
Vorbitorii au evidențiat, de asemenea, 
principiile ce stau la baza relațiilor 
culturale ale țării noastre cu celelalte 
popoare ale lumii, la activitatea parti
dului și statului nostru pentru lăr
girea continuă a acestor relații. .

★
La Galeriile de artă „Nagy Imre*  

din Tg. Mureș s-a deschis o expo
ziție de artă plastică închinată semi
centenarului partidului. Sînt expuse 
peste 50 de lucrări de sculptură, pic
tură și grafică, aparținind unor ar
tiști cunoscuți, cum sînt Corneliu 
Baba, Alexandru Ciucurencu, Miklosi 
Gabor. Barabaș Andras, Eugen Pop, 
Feszt Laszlo, Octavian Anghaluță, 
selecționate din fondul Muzeului de 
artă din localitate. Inspirate din 
lupta poporului nostru, condus de 
partid, pentru eliberare națională și 
socială, exponatele înfățișează mo
mente marcante din istoria patriei, 
a luptei comune a oamenilor muncii 
români, maghiari, germani și de alte 
naționalități, pentru înflorirea Româ
niei socialiste.

★
Comitetul de cultură și artă al ju

dețului Bihor, Inspectoratul școlar 
județean și Filiala Societății de 
științe istorice Oradea au organizat 
o sesiune de comunicări șl referate 
în cadrul căreia au fost înfățișate 
începuturile mișcării muncitorești 
din Bihor, contribuția socialiștilor 
bihoreni la crearea Partidului Co
munist Român, solidaritatea mișcării 
muncitorești din această parte a țării 
cu luptele ceferiștilor și petroliștilor 
din 1933. Participanții la discuții au 
reliefat, de asemenea, momente de 
seamă ale luptei muncitorimii bi- 
horene duse sub conducerea parti
dului pentru neatîrnare și progres 
social, pentru edificarea orînduirii 
socialiste. (Agerpres)

Iei. Se preconizează ca, într-un 
viitor apropiat, asemenea me- 

-ditatil să se asigure și pentru 
adulți.

Dar meditații în cadrul coo
perației meșteșugărești nu se 
asigură numai la limbile străine, 
ci și la alte obiecte, în special 
Ia acelea la care se dau exa
mene. Calitatea înaltă a medi
tațiilor organizate de coopera
ție, cu concursul unor cadre 
didactice cu experiență, a fost 
confirmată anul trecut, cînd 
procentul celor reușiți la e- 
xamene a 
asemenea, , 
șugărească 
absolvenții 
în facultăți, 
sen tehnic în 
strucții și industrie.

fost ridicat. De 
cooperația mește- 
organizează pentru 
liceelor, neintrați 

cursuri de de- 
ramurile con-

3

convins că nu sîntem o echipă care 
să se adune astăzi pentru a juca poi- 
mîine. Ne-a surprins și jocul foarte 
bun al adversarilor, viteză, oportuni
tate, forfă și mai ales marcajul om la 
om pe tot terenul, tot timpul. înain
tașii noștri, vădit incomodați de a- 
ceastă manieră, n-au mișcat. în sfir- 
șit. surprinși, nesurprinși, am jucat 
slab".

Antrenorul ANGELO NICULES- 
CU : „Majoritatea jucătorilor, chiar 
și cei care au corespuns, s-au mișcat 
greoi, atît în apărare, «U și în atac, 
comitîndu-se greșeli, mai ales indi
viduale. Echipa se prezintă mult sub 
forma din sezonul trecut, fapt care 
se vede mai ales în lipsa de sincroni
zare a acțiunilor, atit în jocul defen
siv, cît și în cel ofensiv. Jocul cu 
Hertha ne-a arătat că echipa nu se 
poate face peste noapte, că avem ne
voie de cîteva zile de pregătire în 
comun, zile pe care le avem rezer
vate in vederea meciului care ne 
interesează cel mai mult, oel ou re
prezentativa Cehoslovaciei de la 
16 mai".

Ion DRAGAN

al echipei de fotbal a Angliei. A SE
LECȚIONAT 21 DE JUCĂTORI in 
vederea meciului cu Grecia care va 
avea loc la 21 aprilie pe stadionul 
Wembley în cadrul campionatului 
european. Din lot tac parte Banks, 
Mcnab, Hughes, Lloyd, Peters, Bell, 
Ball, Lee. Hurts, Osgood, Moore si 
alții.

în primul meci al turneului pe 
care îl întreprinde în Japonia, echi
pa vest-germană de handbal V.F.L. 
Gummersbach, recenta cîștigătoare a 
„Cupei campionilor europeni", a In- 
tîlnit la Osaka o selecționată japo
neză. Demonstrind un progres evi
dent, handbaliștii japonezi au re
purtat o categorică și neașteptată 
victorie cu scorul de 22—11 (12—5).



Lucrările Congresului 
al XXIV-lea al P.C.U.S.
MOSCOVA 8 (Agerpres). — Cores

pondență de la S. Podină : Joi și-a 
continuat lucrările, în Sala Congre
selor din Kremlin, Congresul al 
XXIV-lea al P.C.U.S. A prezidat 
S, R. Rașidov, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S.

Luînd cuvintul în cadrul dezbate
rilor pe marginea raportului „Direc
tivele Congresului al XXIV-lea al 
P.C.U.S. cu privire ia planul cinci
nal de dezvoltare a economiei na
ționale a U.R.S.S. pe anii 1971— 
1975", K. N. Rudnev, ministrul con
strucției de aparate, mijloace de au
tomatizare și sisteme de conducere 
al U.R.S.Ș., a arătat că această ra
mură și-a realizat planul cincinal 
trecut la toți indicii, producția ei 
crescînd de 2,3 ori. Vorbitorul s-a 
oprit asupra introducerii sistemelor 
automate de conducere în întreprin

ECUADOR

A fost 
depășită faza 

critică ?
QUITO 8 (Agerpres). — „Armata 

acordă sprijinul său președintelui 
Jose Velasco Ibarra", a declarat, 
miercuri, noul ministru ecuadorian 
al apărării. Luis Robles Piaza. De
clarația ministrului apărării survine 
într-un moment de maximă încor
dare a relațiilor dintre șefii militari 
și președintele Ecuadorului, Velasco 
Ibarra. încordarea s-a produs după 
destituirea rectorului Academiei de 
război din capitală, Luis Jacome 
Chavez, in urmă cu o săptămînă, 
cind un grup de ofițeri a cerut pre
ședintelui demiterea ministrului apă
rării, Acosta Velasco, și a coman
dantului armatei, Sacoto Montero, 
acuzați de „practici abuzive".

După cum am mai anunțat, în 
urma unui ultimatum din partea ofi
țerilor rebeli, președintele ecuadorian 
a satisfăcut cererile acestora, elibe- 
rind totodată din închisoare 29 de 
ofițeri arestați în cursul săptămînii 
trecute și a dispus reintegrarea lor 
în funcții.

Printre cei eliberați se află și Luis 
Jacome Chavez, a cărui demitere 
provocase criza. Au rămas în conti
nuare în stare de detențiune liderii 
partidului liberal. Ignacio Hidalgo și 
Pedro Jose Arteta.

Situația părea pe cale de normali
zare, cînd a intervenit un nou ele
ment. In urma unei declarații a nou
lui ministru al apărării, Luis Robles 
Piaza, potrivit căreia generalul Luis 
Jacome Cbavez va fi reintegrat în 
funcția de rector al Academiei de 
război, președintele Velasco Ibarra 
a rostit o cuvîntare la posturile <le 
radio și televiziune, afirmînd că iși 
va depune demisia, în cazul în care 
această hotărîre va ti transpusă în 
practică.

Observatorii politici acreditați la 
Quito apreciază totuși că ultima de
clarație a ministrului apărării, prin 
care acesta îl asigură pe președinte 
de sprijinul armatei, semnifică de
pășirea fazei critice a relațiilor din
tre șeful statului și ofițerii ecuado- 
rieni, marcînd sfirșitul crizei.

ATENTATUL ÎMPOTRIVA REPREZENTANȚEI DIPLOMATICE 

A R.S.F, IUGOSLAVIA LA STOCKHOLM

Un act criminal, condamnat 
cu asprime de opinia publică

Telegramele de presă au informat 
despre atacul mișelesc săvîrșlt de un 
grup de teroriști ustași asupra Am
basadei Iugoslave din Stockholm, în 
urma căruia ambasadorul Vladimir 
Ralovici a fost grav rănit. Sînt de 
asemenea răniți alți doi membri ai 
ambasadei. Teroriștii au fost arestați 
și se află în cercetarea organelor 
în drept suedeze. Survenit la numai 
două luni după un atac similar co
mis asupra Consulatului iugoslav de 
la Gotcborg, în sudul Suediei, noul 
act criminal a stîrnit o vie reprobare 
in rîndul opiniei publice internațio
nale.

Știrile despre ultimul atentat tero
rist au fost primite în Iugoslavia cu 
o profundă indignare. După cum s-a 
anunțat, Vecea Executivă Federală a 
publicat o declarație în care subli
niază că activitatea teroristă a orga
nizațiilor și grupurilor de emigrant! 
împotriva reprezentanțelor diploma
tice și consulare iugoslave din Sue
dia a devenit extrem de primejdioa
să. cerind măsuri energice pentru 
preîntâmpinarea unor asemenea a- 
tacuri. Presa, radioul și televiziunea, 
relatînd pe larg despre acest tragic 
eveniment, se fac ecoul protestului 
unanim al popoarelor Iugoslaviei, 
care înfierează atacul criminal. „Tra
gedia de la Stockholm, relevă în
tr-un comentariu agenția Taniug, 
constituie un avertisment că forțele 
întunecate ale vremurilor trecute 
n-au fost, pe deplin lichidate, în ciu
da evoluției incontestabil pofti five a 
politicii de colaborare și prietenie în
tre popoare". Dînd glas indignării o- 
piniei publice iugoslave, agenția cere 
pedepsirea aspră a teroriștilor. Și 
în Suedia. atentatul banditesc 
căruia i-au căzut victimă di
plomații iugoslavi a stîrnit o vie 
emoție șl o unanimă dezaprobare si 
condamnare. Intr-un comunicat ai 
Ministerului de Externe al Suediei 
se arată că guvernul țării a aflat cu 

deri din diferite ramuri ale econo
miei, subliniind că ele și-au demon
strat cu prisosință eficiența. în 
cursul actualului cincinal vor fi In
troduse în întreprinderi industriale 
și în alte unități economice peste 
2 600 de astfel de sisteme. Pentru 
construcția de aparate, actualul cin
cinal va însemna trecerea la utili
zarea largă a microelectronicii, ceea 
ce va ridica nivelul tehnic și sigu
ranța de funcționare a aparatelor.

Cuvîntul de închidere a dezbate
rilor la acest punct al ordinii de zi 
a fost rostit de A. N. Kosîghin, mem
bru al Biroului Politic al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. El a anunțat că 
o parte a propunerilor făcute în 
cadrul dezbaterilor au fost incluse 
în proiectul de directive, iar restul

EVOLUȚIA EVENIMENTELOR 
DIN ORIENTUL APROPIAT

CALM LA AMMAN • UN COMUNICAT AL P. C. DIN IOR
DANIA • PROPUNEREA MAROCANĂ PRIVIND 0 CONFE
RINȚĂ ARABĂ LA NIVEL ÎNALT, ACCEPTATĂ DE IORDANIA 
• SÎMBĂTĂ SE VA DESCHIDE LA CAIRO CONFERINȚA 

PROPUSĂ DE R.A.U.

AMMAN. — în capitala Iordaniei 
a fost restabilit calmul, după ce mai 
mult de o săptămînă între forțe mi
litare guvernamentale și elemente 
ale mișcării palestinene s-au pro
dus schimburi de focuri — relatează 
agențiile de presă.

Surse militare iordaniene au anun
țat că forțele de comando palesti
nene continuă să evacueze din 
Amman depozitele de arme grele.

★
într-un interviu acordat publica

ției libaneze „Al Savyad", Yasser 
Arafat, liderul Organizației pentru 
Eliberarea Palestinei, a afirmat că 
„forțele palestinene se află în pre
zent în Iordania în legitimă apărare, 
iar acțiunile întreprinse în acest mo
ment de fedaini au un caracter pur 
defensiv". „Căderea regimului ior
danian nu constituie obiectivul nos
tru", a subliniat Yasser Arafat.

*
BEIRUT 8 (Agerpres). — într-un 

comunicat publicat în cotidianul „Al 
Nidaa", organul P.C. din Liban, 
Partidul Comunist din Iordania a- 
preciază că „acordurile de la Amman 
și Cairo au rămas literă moartă". 
Subliniind că această situație nu se 
poate prelungi, P.C. din Iordania 
cere încetarea luptelor și aplicarea 
integrală a acordurilor de la Cairo 
și Amman.

★

AMMAN 8 (Agerpres). — Guver
nul iordanian acceptă propunerea 
Marocului în legătură cu organiza
rea unei conferințe arabe la nivel 
înalt, consacrată situației din Orien
tul Apropiat și, în special, problemei 
palestinene, anunță postul de radio 

consternare despre agresiunea bruta
lă împotriva ambasadorului Iugosla
viei și a colaboratorilor săi și că vi
novății, care au fost arestați, vor fi 
judecați conform legilor suedeze.

Actul criminal comis împotriva 
Ambasadei iugoslave de Ia Stockholm, 
ca și alte acte de acest gen îm
potriva misiunilor diplomatice din 
diferite țări, stirnește oprobriu și 
impune cu deosebită stringență a- 
doptarea unor măsuri energice 
pentru asigurarea condițiilor nece
sare în vederea desfășurării u- 
nei activități diplomatice norma
le. După cum este cunoscut, în 
'timpul din urmă in diferite regiuni 
ale lumii au avut loc atentate, ră
piri, atacuri cu arme împotriva 
reprezentanțelor diplomatice și co
merciale străine, a lucrătorilor a- 
cestora. Asemenea acte, încrimi
nate de normele fundamentale ale 
dreptului, sînt cu atît mai reproba
bile cu cit contravin cerințelor des
tinderii și apropierii între state, 
intre popoare, afectează desfășura
rea normală a activității diploma
tice, grevează relațiile internațio
nale în general, promovarea unor 
raporturi de colaborare în concor
danță cu interesele păcii și încrederii. 
Condamnind atacul mișelesc împo
triva reprezentanților diplomatici 
iugoslavi la Stockholm, opinia pu
blică din țara noastră se alătură 
cererilor pentru luarea fără întirziere 
a unor măsuri ferme, drastice, care 
să ducă la extirparea posibilităților 
de acțiune de care mai dispun. în 
unele țări, asemenea elemente cri
minale, să le pună în imposibilitate 
de a mai acționa, asigurîndu-se ast
fel climatul necesar ca oficiile di
plomatice să-și îndeplinească ne
stingherit misiunea cu care sint in
vestite. aceea de a contribui la lăr
girea și dezvoltarea legăturilor de 
prietenie și colaborare intre popoare.

Dumitru ȚINU 

au fost transmise spre examinare 
Consiliului de Miniștri. Forma defi
nitivă a planului cincinal va fi ela
borată pînă la 1 august, urmînd ca 
apoi documentul să fie supus spre 
aprobare plenarei C.C. al P.C.U.S. și 
sesiunii Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Joi, congresul a fost salutat de 
Luis Carlos Prestes, secretar gene
ral al P. C. Brazilian, și de John 
Marx, președintele P.C. din Africa 
de Sud.

Congresul a adoptat apelul „Liber
tate și pace popoarelor Indochinei !“ 
și declarația „Pentru o pace dreaptă 
și trainică în Orientul Apropiat".

Congresul a trecut apoi la punctul 
următor al ordinii de zi — alegerea 
organelor centrale ale partidului.,

Lucrările Congresului al XXIV-lea 
al P.C.U.S. continuă.

Amman. în legătură cu aceasta, Ab
dallah Salah, ministrul iordanian al 
afacerilor externe, a adresat un me
saj secretarului general al Ligii 
Arabe, Khalek Hassouna, informin- 
du-1 despre acordul Iordaniei față 
de propunerea marocană privind or
ganizarea conferinței respective la 
Alger sau în orice altă capitală a- 
rabă.

După cum s-a mai anunțat, guver
nul iordanian nu a acceptat propu
nerea R.A.U. privind convocarea la 
Cairo a unei reuniuni la care să par
ticipe reprezentanți ai șefilor de stat 
arabi și care să examineze evoluția 
situației din Iordania, în urma inci
dentelor semnalate în această tară 
între forțele guvernamentale și uni
tățile palestinene.

Ca urmare a initiative!, marocane, 
un purtător de cuvint al Ministeru
lui Afacerilor Externe al Algeriei a 
dat publicității un comunicat în care 
anunță că guvernul algerian ia notă 
cu interes de propunerea regelui 
Hassan al II-lea și sprijină propu
nerea marocană.

Libanul a acceptat propunerea 
Marocului privind desfășurarea la 
Alger a lucrărilor reuniunii arabe 
la nivel înalt consacrată examinării 
situației din Iordania, a declarat mi
nistrul libanez al afacerilor externe, 
Khalil Abu Hamad. Șeful diploma
ției libaneze a subliniat că va aduce 
la cunoștința Ligii Arabe poziția gu
vernului său în această problemă.

Pe de altă parte, un purtător de 
cuvint al Ministerului irakian al 
Afacerilor Externe a declarat că 
Irakul se pronunță împotriva orică
rei reuniuni a șefilor de state arabe, 
sau la alt nivel, pentru a fi discu
tată situația din Iordania.

★
Abdul Rahman Iriani, președintele 

Consiliului prezidențial din Republi
ca Arabă Yemen, a adresat un me
saj regelui Hussein al Iordaniei, a 
anunțat radio Amman. în mesaj, 
președintele yemenit se declară gata 
să participe la orice efort comun, 
angajat pentru rezolvarea conflictu
lui iordaniano-palestinean.

*
Ziarul „Al Ahram", care apare la 

Cairo, menționează că Bahi Ladgham, 
președintele Comitetului Superior A- 
rab, consideră că nu este necesar să 
vină la Cairo, unde ar urma să aibă 
loc conferința reprezentanților. Ladg
ham, scrie ziarul, apreciază că este 
mai degrabă necesar ca reprezentan
ții șefilor de state arabe să se alăture 
comitetului său pentru a-i conferi a- 
cestuia un plus de eficacitate, precum 
și puterea necesară în vederea exe
cutării acordurilor de la Cairo și 
Amman referitoare la normalizarea 
situației din Iordania.

CAIRO. — Conferința reprezen
tanților șefilor de state arabe con
sacrată examinării situației din Ior
dania își va începe lucrările sîmbătă 
în capitala R.A.U., s-a anunțat joi 
la Cairo. Potrivit agenției France 
Presse. Hafez Ismail, ministru de 
stat la Ministerul Afacerilor Ex
terne al R.A.U., a conferit joi cu 
ambasadorii țărilor care și-au anun
țat participarea la această reuniune, 
în capitala egipteană nu a fost fur
nizată nici o informație oficială în 
legătură cu numărul țărilor partici
pante la conferință. în principiu, 
șapte țări au răspuns pozitiv iniția
tivei R.A.U., și anume : Sudan, Si
ria. Libia, Liban. Tunisia, Kuweit și 
Yemenul de sud.

CAIRO 8 (Agerpres). — Paralel cu 
eforturile privind convocarea unei 
conferințe arabe la nivel înalt, situa
ția din Orientul Apropiat se află 
în centrul unei intense activități di
plomatice. Astfel, Colin Crowe, re
prezentantul Marii Britanii la con
vorbirile celor patru mari puteri de 
la New York privind situația din 
Orientul Apropiat, a propus la 
5 aprilie celorlalți trei reprezen
tanți — S.U.A., U.R.S.S. și Fran
ța — să definească principalele 
puncte de acord, precum și pozițiile 
divergente care s-au desprins pînă în 
prezent în cursul convorbirilor, a a- 
nunfat miercuri ziarul „Al Ahram".

Ministrul comerțului 
exterior al României 
și-a incheiat vizita 

in Iran
TEHERAN 8 — Corespondentul A- 

gerpres, N. Popovici, transmite : Mi
nistrul român al comerțului exterior, 
Cornel Burtică, și-a încheiat vizita 
oficială în Iran. în cursul zilei de 
joi, el a participat la ultima rundă 
de convorbiri cu ministrul economiei, 
Houshang Ansari.

în onoarea ministrului român, am
basadorul Pavel Silard a oferit un 
dineu la care au participat Houshang 
Ansari, Djamshid Amouzegar, mini
strul finanțelor, Hassan Zahedi, mi
nistrul de interne, și alte persoane 
oficiale.

In cursul vizitei, cele două părți 
au avut convorbiri în care au fost 
trecute în revistă relațiile comerciale 
și economice dintre România și Iran 
și au fost examinate măsuri pentru 
dezvoltarea pe mai departe a acestor 
relații. S-a căzut de acord ca cea 
de-a 7-a sesiune a comisiei mixte mi
nisteriale pentru cooperare economică 
între guvernul imperial al Iranului 
și guvernul Republicii Socialiste Ro
mânia să aibă loc la Teheran înainte 
de sfîrșitul anului 1971, iar comitetul 
de pregătire respectiv să se întru
nească la București în august 1971.

ALGERIA

NOI MĂSURI IN SPRIJINUL 
ECONOMIEI NAȚIONALE 9

ALGER. (De la corespondentul 
nostru, C. Benga). — Un comunicat 
dat publicității la Alger anunță că 
guvernul algerian a hotărit că, tn- 
cepind cu 7 aprilie, ora 18 (ora Alge
rului), societățile petroliere franceze 
nu mai sînt autorizate să expedieze 
spre Europa ori spre alte regiuni ale 
lumii țițeiul de proveniență algeria
nă extras din Sahara, pe care îl au 
în stocuri în porturile Arzew, Bed- 
jaia și Skhirra.

Prin hotărîrile din 24 februarie 
privind naționalizarea parțială a so
cietăților petroliere franceze care 
operează in Algeria, guvernul alge
rian fixase acestora un termen (pînă 
la 15 martie) pentru a-și onora im
pozitele datorate trezoreriei alge
riene. Comunicatul precizează că, 
„întrucît, în ciuda a numeroase de
mersuri întreprinse de administrația 
fiscală algeriană pe lingă societățile 
menționate, acestea au găsit de cu
viință să nu își onoreze obligațiile 
fiscale, măsura va rămîne în vigoare 
pînă în momentul în care acestea 
se vor achita în întregime, și 
in ansamblu, de obligațiile fi
nanciare". Două societăți, franceze 
care operează în Algeria (CFPA și 
SOFREPAL) nu fac obiectul mă
surii enunțate, deoarece s-au confor
mat acestor hotărîri.

SITUAJIE CONFUZĂ 
IN CEYLON

COLOMBO 8 (Agerpres). — Pos
tul de radio Colombo a anunțat joi 
că aviația militară ceyloneză a bom
bardat două poziții ale forțelor in
surgente. Totodată, au fost trimise 
noi unități de sprijin în orașele Gal- 
le, Matara, Hambantota și altele, si
tuate de-a lungul coastei meridio
nale. în localitatea Kegalle, situată 
la aproximativ 75 kilometri de 
Colombo, au avut loc lupte soldate 
cu zeci de morți și răniți. De ase
menea, s-au înregistrat lupte în o- 
rașul Paranagama.

agențiile de presă transmit:
Kim Ir Sen, 8ecretar general 

al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, președintele Cabinetului de Mi
niștri ai R.P.D. Coreene, a primit 
delegația de partid și guvernamen
tală a Mauritaniei, condusă de 
Hamdi Ould Mouknass, membru al 
Prezidiului Biroului Politic Națio
nal al Partidului Poporului din Mau
ritania, ministrul afacerilor externe, 
aflată în vizită în R.P.D. Coreeană.

India și Uniunea Sovie
tică au încheiat un acord 
privind livrarea anuală din U.R.S.S. 
în India a unei cantități de 20 000 
tone bumbac. Bumbacul, relatează 
agenția T.A.S.S., urmează să fie pre
lucrat în întreprinderile indiene în 
produse ale industriei textile, care 
vor fi exportate în Uniunea Sovie
tică.

0 delegație de 
liști din industria 
poloneză, condusâ

specia- 
chimică 

de Maciej
Wirowski, adjunct al ministrului in
dustriei chimice, a efectuat o vizită 
in Japonia, anunță agenția P.A.P. 
Scopul acestei vizite a fost cunoaș
terea industriei japoneze de fibre 
sintetice și petrochimice, ramuri 
care cunosc o intensă dezvoltare în
Polonia.

Convorbiri economice
cehoslovaco - kuweitiene.
Frantisek Hamouz, vicepreședinte al 
guvernului federal al R.S. Cehoslo
vace, l-a primit la Praga pe Khaled 
Suleiman el-Adassani, ministrul co
merțului și industriei al Kuweitului, 
cu care a discutat probleme privind 
relațiile economice dintre Cehoslo
vacia și Kuweit.

GENEVA

Dezbateri in Comitetul 
pentru dezarmare

GENEVA 8 (Agerpres). — La Ge
neva a avut loc o nouă ședință a 
Comitetului pentru dezarmare. Luînd 
cuvîntul, reprezentantul U.R.S.S., A 
Roscin, s-a referit la căile de în
făptuire a dezarmării generale. El a 
relevat că, pentru a se obține progre
se pe calea dezarmării generale, este 
necesară adoptarea unor asemenea 
măsuri, cum sint interzicerea armelor 
chimice și biologice, prohibirea folo
sirii armelor nucleare, interzicerea 
experiențelor nucleare subterane, e- 
xaminarea, în paralel, a problemei 
încheierii unui acord de dezarmare 
generală și totală. Arătînd că multe 
state se declară pentru angajarea 
unor negocieri asupra dezarmării ge
nerale și totale, delegatul U.R.S.S. a 
subliniat că „soluționarea unei pro
bleme atît de complexe reclamă e- 
forturiie tuturor statelor membre în 
comitet și, neîndoielnic, ale tuturor 
puterilor nucleare". Referindu-se la 
negocierile S.A.L.T., Roscin a mențio
nat că „rezultatul lor favorabil ar 
face posibilă evitarea unei noi runde 
în cursa racheto-nucleară și elibera
rea unor fonduri însemnate pentru 
scopuri constructive".

VIETNAMUL DE SUD

Ofensiva forțelor patriotice 
în zona Platourilor înalte

Conferința cvadripartită in problema Vietnamului

O declarație a C.C. 
al Frontului Patriotic din Laos

XIENG QUANG 8 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Pa
triotic din Laos a dat publicității o declarație in legătură cu introdu
cerea de noi trupe tailandeze în această țară. Declarația arată că, in 
decurs de numai o lună și jumătate, de la 14 februarie ia 30 martie, 
autoritățile de la Bangkok au trimis șase batalioane in regiunea lao- 
țiană Sam Thong-Long Chang, din sud-vestul Cimpiei Ulcioarelor, ceea 
ce ridică la 12 batalioane efectivul trupelor tailandeze din această 
zonă.

Grevă la televiziunea
spaniolă. Pentru prima oară de

„LUNOHOD-T‘ ȘI-A RELUAT ACTIVITATEA
tic automat autopro
pulsat a fost debarcat 
pe satelitul natural al 
Pămîntului la 17 no
iembrie 1970 de stația 
„Luna-17“.

Miercuri, la comen
zile transmise de pe

Șefa delegației Suediei, Alva Myr- 
dal, a evocat îngrijorarea opiniei pu
blice internaționale în legătură cu 
situația existentă pe planul negocie
rilor de dezarmare. în legătură cu 
problema armelor chimice și biolo
gice, Alva Myrdal s-a pronunțat 
pentru un acord global, care să in
terzică totalitatea acestor arme.

Șeful delegației Canadei, ambasa
dorul Ignatieff, a pledat pentru in
terzicerea neîntîrziată a experiențe
lor subterane cu arme nucleare, fă- 
cind unele propuneri concrete, care, 
în concepția guvernului canadian, ar 
putea duce la progrese către un 
acord.

Reprezentantul Marii Britanii, am
basadorul Hainworth, și-a consacrat 
discursul său problemei interzicerii 
armelor biologice.

în încheierea ședinței, reprezen
tantul sovietic a dat citire unei de
clarații a guvernului R.D. Germane 
fn problemele dezarmării, arătind că 
delegația U.R.S.S. a cerut ca aceasta 
să fie difuzată ca document al Co
mitetului de dezarmare.

fost lansate în apropiere de locali
tatea Dakto. Totodată, au fost ata
cate obiective importante ale trupe
lor americane din provincia Quang 
Tri, în apropiere de baza de la Khe 
Sanh (în prezent evacuată) și de 
baza Cam Lo, situată pe șoseaua 
nr. 9.

levat ea. Statele Unite trebuie să 
pună capăt războiului lor agresiv, să 
evacueze definitiv trupele din Viet
nam, pentru a da posibilitatea po
porului vietnamez să-și rezolve sin
gur problemele, fără amestec din a- 
fară. Reprezentantul delegației gu
vernului R. D. Vietnam a arătat că 
Administrația Nixon refuză, în con
tinuare, să retragă imediat și necon
diționat trupele americane din Viet
nam și recurge la diferite manevre 
pentru a masca intenția S.U.A. de a 
continua acțiunile agresive în Viet
nam și in Indochina.

Luările de poziții ale reprezentan
ților S.U.A. și ai regimului de la Sai- 
gan nu au conținut, nici de această 
dată, nici un fel de propuneri pozi
tive care să asigure progresul con
ferinței cvadripartite de Ia Paris.

Laosului, nesocotindu-se în modul 
cel mai grav acordurile de la Ge
neva din 1962 cu privire la această 
țară.

★
VIENTIANE. — Poliția de la Vien

tiane — capitala regală a Laosului — 
a dejucat un complot inițiat de ele
mente de dreapta din rîndurile ar
matei cu scopul de a înlătura gu
vernul premierului Suvanna Fuma, 
relatează corespondenții agențiilor 
U.P.I. și France Presse.

A lost amînată pentru 30 
aprilie, la dorința lui Egon Bahr, 
data noii întîlniri dintre secretarul 
de stat la Consiliul de Miniștri al 
R.D. Germane, Michael Kohl, și se
cretarul de stat la Cancelaria fede
rală a R.F. a Germaniei, Egon Bahr.

Dezbaterile asupra revi
zuirii Concordatului i^heiat 
la 11 februarie 1929, între guvernul 
italian și Vatican, au început în Ca
mera Deputaților a Parlamentului 
italian.

Tribunalul din Katowice
a condamnat la 25 de ani închi
soare pe Rudolf Olm, care, la 28 
august 1970, a încercat să deturneze
peste frontieră un avion de pasa
geri al companiei aeriene poloneze 
„Lot", anunță agenția P.A.P.

Organizația ilegală „Tu- 
pamaros", autoarea răpirii în 
Uruguay a diplomatului britanic 
Geoffrey Jackson, în urmă cu trei 
luni, a anunțat, prin intermediul 
unui post de radio clandestin, 
ambasadorul a suferit un atac

că 
de

cord. Apelurile transmise au solici
tat ambasadei britanice medicamen
tele necesare pentru tratament.

Pământ, s-au redeschis 
bateriile solare și a 
fost conectată apara
tura științifică. 'în tim
pul ședinței de legături 
radio, lunamobilul a 
parcurs 301 metri tra- 
versind un crater.

CONVORBIRI ECONOMICE
ÎNTRE CHILE 

$1 R. P. CHINEZĂ
SANTIAGO DE CHILE 8 — (Da 

la trimisul nostru special, V. Oros). 
Joi au inceput aici contactele oficiale 
între reprezentanți ai guvernului 
chilian și delegația comercială a Re
publicii Populare Chineze, sosită ieri 
pentru a explora posibilitățile de 
sporire a schimburilor comerciale 
între cele două țări. La sosire, de
legația a fost primită pe aeroport de 
vice-ministrul chilian al relațiilor 
externe, Alcides Leal, de Însărcina
tul cu afaceri al R.P. Chineze la 
Santiago, Thing hao, și de funcționari 
ai M.A.E. chilian.

SANTIAGO DE CHILE. — Refe
rindu-se la politica economică a gu
vernului chilian, ministrul economiei, 
Pedro Vuskovic, a declarat că acer”1 
ta se bucură de sprijinul deplin / 
populației. Rezultatul alegerilor mu
nicipale din 4 aprilie confirmă acest 
sprijin, a spus ministrul.

Măsurile inițiate de guvern In do
meniul economiei, a continuat Pe
dro Vuskovic, privesc două aspecte 
principale, legate organic. E vorba, 
pe de o parte, de problema salariilor 
și a prețurilor și, pe de altă parte, 
de schimbările structurale pe an
samblul întregii economii. Vom con
tinua să ne conducem după aceleași 
criterii, avînd în vedere lupta îm
potriva inflației și a nivelului ridi
cat al prețurilor.

GREVA GENERALA
DIN 1 APRILIE 

expresie a uni
tății de luptă u 
proletariatului 

italian
Greva generală a oamenilor 

muncii din Italia, la care au par
ticipat peste 15 milioane de per
soane, se înscrie ca o pagină im
portantă în marile bătălii de cla
să ale proletariatului italian. Ea 
constituie o nouă dovadă a hotă- 
ririi maselor largi de a acționa 
cu dirzenie, in strinsă unitate, 
pentru realizarea reformelor e- 
conomice și sociale de structuri 
necesare actualei etape de dez
voltare. Și aceste reforme se 
cheamă: asistența medicală lăr
gită, democratizarea invățămin- 
tului, construcții de locuințe, re
ducerea șomajului, dezvoltarea 
economică și socială a regiuni
lor rămase in urmă, moderniza
rea agriculturii. Și chiar dacă 
greva generală de la 7 aprilie a 
fost determinată, in mod nemij
locit, de neindeplinirea angaja
mentelor asumate de guvern față 
de sindicate in problema locuin
țelor, in ultima instanță ea vi
zează rezolvarea unor probleme 
generale vitale ale maselor, im
primarea unei noi orientări In 
politica guvernamentală față de 
revendicările celor ce muncesc.

Declanșind această nouă „zi de 
luptă", mișcarea sindicală italia
nă a făcut-o in ideea clară a ob
ținerii accelerării ritmului de 
înfăptuire a reformelor care for
mează de multă vreme obiectul 
discuțiilor cu reprezentanții gu
vernului, dar care, din cauza 
„tacticii aminărilor", riscă să fie 
compromise in mod grav. Do
rim, a declarat Vito Scalia, se
cretar al C.I.S.L., să „realizăm 
aspirațiile a aproximativ 19 
milioane de oameni ai muncii, 
care nu mai pot accepta ca re
formele să fie continuu aminate 
pentru a susține interesele citor- 
va mii de persoane ce dețin pu
terea economică și socială". 
Preocuparea sindicatelor își gă
sește explicația in faptul că forțe 
politice și economice conserva
toare și-au intensificat in ultima 
vreme acțiunile împotriva refor
melor de structură, încearcă, fără 
succes, să creeze disensiuni 
chiar în rîndurile principalelor 
centrale sindicale. Amplele ac
țiuni comune din 7 aprilie con
stituie o elocventă demonstrație 
a eșecului acestor încercări, o pu
ternică reafirmare a unității sin
dicale in lupta pentru atingerea 
unor obiective în care sint in
teresați toți cei ce muncesc.

Semnificația grevei generale 
de miercuri nu poate fi, evident, 
limitată la aspectul ei strict sin
dical și economic. Obligind for
țele politice să adopte o poziție 
fără echivoc, greva a acționat ca 
un factor propulsor in direcția 
delimitării mai precise a liniei 
ce desparte pe cei care se pro
nunță consecvent și sprijină lup
ta maselor pentru reînnoire și 
progres, de cei care vor să lase 
inalterate sau modificate doar la 
suprafață relațiile existente, de
zechilibrul intre dezvoltarea eco
nomică a Italiei și structurile sale 
sociale și civile. Prin greva din 
7 aprilie cele trei mari centrale 
sindicale și-au propus să acțio
neze și mai ferm pentru a se 
depăși obstacolele ce se pun în 
calea desfășurării nestvnjenite a 
politicii de schimbări înnoitoare. 
Consolidindu-și și dezvoltindu-și 
unitatea de acțiune, sindicatele 
cer să fie rezolvate prozitiv re
vendicările oamenilor muncii, să 
se țină seama de rolul determi
nant al clasei muncitoare in 
transformarea democratică a 
societății italiene.

N. PUÎCEA 
Roma, >
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SAIGON 8 (Agerpres). — Unitățile 
Guvernului Revoluționar Provizoriu 
al Vietnamului de Sud au declanșat 
în cursul zilei de miercuri nume
roase atacuri asupra pozițiilor și ba
zelor artileriei saigoneze din regiu
nea Platourilor înalte. Cele mai pu
ternice lupte, soldate cu grele pier
deri în rîndul trupelor saigoneze, au

PARIS 8 (Agerpres). — La Paris a 
avut loc joi cea de-a 108-a ședință 
a oonferinței cvadripartite în proble
ma vietnameză. în intervențiile lor, 
Nguyen Thi Binh, conducătorul de
legației Guvernului Revoluționar 
Provizoriu al Republicii Vietnamului 
de Sud, și Nguyen Minh Vy, adjunc
tul șefului delegației guvernului Re
publicii Democrate Vietnam, au su
pus unor puternice critici politica 
Statelor Unite în Indochina. Minis
trul de externe Nguyen Thi Binh a 
arătat că Administrația americană 
continuă să se opună unei soluționări 
echitabile a problemei vietnameze, 
subliniind cu această ocazie eșecul 
politicii de „vietnamizare" promova
tă de Statele Unite. Pentru realizarea 
unei adevărate păci in Vietnam, a re

Aceste batalioane, împreună cu 
alte forțe, printre care trupele spe
ciale ale generalului Van Pao, și cu 
sprijinul aviației americane, parti
cipă la operațiuni împotriva zonelor 
deținute de forțele Pathet Lao. în 
prezent, arată declarația, alte im
portante forțe tailandeze sînt ma
sate in apropierea frontierei și se 
pregătesc să pătrundă in Laos.

în încheiere, declarația arată că 
aceste acte reprezintă o încălcare a 
suveranității, independenței, neutra
lității și integrității teritoriale a

S.A.L.T. Joi a avut loc la sediul 
Ambasadei americane din Viena cea 
de-a șasea ședință din cadrul actualei 
runde a convorbirilor sovieto—ame
ricane privind limitarea cursei înar
mărilor strategice.

La 7 aprilie a.c., la Ambasada 
Republicii Socialiste România 
din Paris a avut loc ceremonia 
luminării „Meritului cultural" 
clasa l cunoscutului ziarist și 
publicist francez Michel Pierre 
Hamelet de la ziarul „Le Fi
garo", autorul lucrării biografice 
„Nicolae Ceaușescu". apărută 
recent la editura Seghers din 
Paris.

Decorația a fost înminată de 
ambasadorul Constantin Flitan.

la sfîrșitul războiului civil din Spa
nia, un organism oficial, televiziu
nea de stat, a fost afectat de grevă. 
Incepind de vinerea trecută, două 
sute de tehnicieni ai postului de te
leviziune din Madrid se află în 
grevă.

MOSCOVA 8 (Ager
pres). — De la Cen
trul de legături cos
mice la mari distanțe 
se anunță că „Luno- 
h.od-1" și-a reluat acti
vitatea. După cum se 
știe, laboratorul sovie


