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COMITETULUI EXECUTIV
AL C. C. AL P. C. R

în ziua de 15 aprilie 1971 a avut loc ședința Co
mitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al 
Partidului Comunist Român. Au participat miniș
tri și șefi ai unor organizații și instituții centrale.

In cadrul ședinței a fost dezbătut și adoptat pro
iectul planului cincinal de dezvoltare economico- 
socială a Republicii Socialiste România pe perioada 
1971—1975, îmbunătățit în lumina indicațiilor cu
prinse in expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu 
la ședința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. 
și a guvernului din 25 noiembrie 1970 și aprobate 
de plenara C.C. al P.C.R. din 16 decembrie 1970. 
Comitetul Executiv a hotărit ca proiectul planului 
cincinal să fie supus, spre dezbatere și aprobare,

plenarei Comitetului Central al Partidului Comu
nist Român și sesiunii Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a adoptat, de asemenea, mă
suri de majorare a salariilor în perioada 1971— 
1975, precum și de creștere a alocației de stat pen
tru copii.

In continuare, Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R. a hotărît să amine plata către stat a dato
riilor bănești și în natură ale unor cooperative 
agricole de producție, în sumă de circa 1,8 mi
liarde lei.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a mai adop
tat hotărîri privind sistematizarea și dezvoltarea 
Șantierului Naval Constanța, modul de utilizare a 
economiilor ce se obțin la lucrările de investiții, 
precum și în alte probleme ale activității curente.

La fiecare investiție, mare sau mică

Răspundere maximă
pentru angajarea
banului public

FBrfi ■ subaprecia în vreun fel 
necesitatea de a cîștiga timp în rea
lizarea investițiilor, se poate spune 
că realizarea de obiective și capaci
tăți productive cu un înalt nivel de 
eficiență economică constituie în mo
mentul de față chintesența activității 
de investiții. Mai mult ca oricînd altă 
dată, astăzi înfăptuirea acestui dezi
derat implică colaborarea perma
nentă, animată de înaltul spirit de 
răspundere al tuturor factorilor care 
sint angajați în procesul de reali
zare a investițiilor : titulari, benefi
ciari, proiectanți, constructori, fur
nizori de utilaje, organe de avizare.

Spre acest scop major sînt orien
tate măsurile inițiate de partid pen
tru perfecționarea activității în do
meniul investițiilor. Indiferent de 
latura pe care o vizează una sau 
alta din noile acte normative, fiecare 
dintre ele este net dominată de ideea 
asigurării unui climat prielnic chel
tuirii cu maximă utilitate pentru e- 
conomie, pentru societate, a fondu
rilor de investiții.

Este un fapt deosebit de pozitiv al 
dezvoltării noastre economice că Ia 
majoritatea covîrșitoare a obiective
lor și capacităților productive date 
în funcțiune în ultima vreme, sau 
a căror construcție a început de cu- 
rînd, calculele indică o eficiență e- 
conomică simțitor mai ridicată în 
raport cu investițiile similare date 
în exploatare în urmă cu ani de 
zile. La instalația de polietilenă de la 
Combinatul petrochimic Pitești, bu
năoară, pusă în funcțiune anul tre
cut, investiția specifică a scăzut cu 
2 200 lei pe tonă, față de cît s-a rea
lizat la instalația similară de la Com
binatul petrochimic Ploiești, pusă în 
funcțiune în anul 1965. Sau, un 
alt exemplu : la proiectarea in
stalației de acid sulfuric de la Va
lea Călugărească, cu o capacitate de 
200 mii tone/an s-a prevăzut o inves
tiție specifică cu peste 15 la sută 
mai mică decît investiția specifică dc 
la instalația de 200 mii tone/an acid 
sulfuric de la Uzina de acid sulfuric 
șl îngrășăminte Năvodari. Șirul unor 
asemenea exemple ar putea fi mult 
continuat.

Explicația progreselor evidente fă
cute in acest domeniu nu trebuie 
căutată în altă parte decit în optica 
mult schimbată în bine a celor în
sărcinați să materializeze programele

de investiții ale țării. Ei dau tot mal 
mult dovada unei înalte înțelegeri a 
indicațiilor conducerii partidului de 
a promova prin noile lucrări de in
vestiții tehnologii moderne, mașini 
și utilaje perfecționate. Cu tot mai 
multă stăruință s-a mers și se merge 
în ultimul timp pe calea ieftinirii lu
crărilor de construcții și instalații, 
creîndu-se astfel posibilitatea de a 
se aloca resurse suplimentare pen
tru achiziționarea de mașini și uti
laje, elemente ce dețin un rol activ, 
esențial în sporirea producției ma
teriale, a gradului de rentabilitate. 
Sînt motive ce ne îndreptățesc să 
apreciem că realizarea marii majori
tăți a actualelor obiective și capaci
tăți productive se remarcă prin pa
rametri economici ridicați.

Faptul că, pe ansamblul economiei, 
este tot mai pregnant procesul de 
creștere a eficienței utilizării fondu
rilor de investiții, nu este un motiv 
să nu reacționăm cu tăria cuvenită 
chiar și la acele răzlețe situații în 
care constatăm că unii dintre factorii 
angajați în activitatea de investiții 
continuă, să dovedească lipsă de răs
pundere, ca și cum nimic nu i-ar 
obliga să chibzuiască profund asu
pra fiecărui leu pe care îl cheltuiesc 
într-un scop sau altul. Este în spi
ritul exigenței promovate de parti
dul nostru de a releva nu numai 
ceea ce este pozitiv, nu numai suc
cesele, ci și de a dezvălui tot ceea 
ce poate diminua rezultatele efortu
lui considerabil pe care îl fac sta
tul nostru, întregul popor pentru 
dezvoltarea economică a. tării.

Dacă în rîndurile ce urmează vom 
stărui tocmai asupra cîtorva aseme
nea situații critice, motivul este unul 
singur : de a atrage atenția asupra 
gravelor riscuri pe care le implică 
angajarea fondurilor de investiții 
fără o temeinică fundamentare prea
labilă a necesității și eficienței lor 
economice. Unul din cazurile pe care 
îl aducem în discuție ni-1 oferă Uzi
na de mase plastice din Buzău. La 
sfirșitul anului trecut, aici a fost 
încheiată montarea unei linii tehno
logice pentru recuperarea sacilor de 
polietilenă. După mai multe încer
cări de a o pune în stare de func
țiune s-au constatat numeroase de
fecțiuni în instalații, cit șl o cali

tate necorespunzătoare a produsului 
fabricat. Mergînd pe firul cauzelor 
care au declanșat o asemenea stare 
de fapte, am fost puși în fața unei 
realități cel puțin bizare. Am aflat 
că înainte de a se lua hotărîrea de
finitivă pentru efectuarea acestei 
investiții, doi specialiști s-au depla
sat în străinătate pentru a prospecta 
piața. întorși din documentare, pă
rerea unanimă a celor doi specia
liști — unul dintre ei este chiar in
ginerul șef al uzinei buzoiene — a 
fost că este inoportun importul unei 
asemenea instalații de vreme ce 
procedeul tehnologic de recuperare a 
sacilor de polietilenă folosiți la am
balarea îngrășămintelor chimice nu 
este pus la punct. întrucît problema 
în sine merita o atentă examinare 
și cercetare, cei doi specialiști au 
recomandat — cităm din memoriul 
lor — „să se facă probe pe instala
țiile existente la Uzina de mase

loan ERHAN

(Continuare in pag. a IlI-a)
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Turbina nr. 4 a fost conectată
la sistemul energetic

TR. SEVERIN (co
respondentul „Scîn
teii", Ion Anghcl : 
Ieri, 15 aprilie, la ore
le 14,08, turbina nr. 4 
din cadrul Sistemului 
hidroenergetic și de 
navigație Porțile de 
Fier a fost racordată 
la sistemul energetic 
național.

Evenimentul este cu 
atît mai remarcabil, cu 
cit a 4-a turbină mon
tată aici este fabricată 
în întregime în țară, 
la Uzina de construc
ții de mașini din Re
șița. în colaborare cu 
Uzina de mașini grele 
din București. Uriașul 
hidroagregat este înalt

de 27 de metri și dn- 
tărește peste 1 000 tone. 
Fiecare paletă a tur
binei are o greutate de 
20 tone.

Datorită eforturilor 
susținute ale montori- 
lor de la întreprin
derea „Energomontaj" 
București, durata mon
tajului acestei turbine 
a fost cu o lună și 
jumătate mai scurtă 
decît a celorlalte trei 
hidroagregate, instala
te pînă acum. De ase
menea, s-au asigurat 
un reglaj foarte bun și 
o echilibrare statică 
optimă a ansamblului 
rotitor, ceea ce face ca 
vibrațiile in lagărele

turbinei să fie aproape 
imperceptibile, fiind 
cu 22 de sutimi de mm 
sub limita tolerată.

Calitatea superioară 
a montajului și crește
rea nivelului apei în 
lacul de acumulare au 
permis ca această tur
bină să fie pusă 
în funcțiune la pu
terea maximă prevă
zută pentru etapa ac
tuală. Astfel, agrega
tul a și produs primii 
130 000 kWh, funcțio- 
nînd perfect și certifl- 
cînd maturitatea in
dustriei românești con
structoare de echipa
ment hidroenergetic.
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LA COMBINATUL PETROCHIMIC PITEȘTI

UN PRODUS CV CARCiĂ INIRIBUINJARE
Negrul de fum pro

dus în fabrica de spe
cialitate din 
Combinatului 
chimic Pitești 
tigat un bun 
atît pe piața 
cît și pe cea 
Circa 60 la sută din 
producția unității se 
livrează la export în 
22 de țări, printre care: 
U.R.S.Sx Turcia, R. P. 
Chineză,' Italia, R. S. 
Cehoslovacă. Din punct 
de vedere calitativ, 
negrul de fum produs 
la Pitești figurează 
printre cele mai bune 
produse similare din 
lume, avînd 
tență mare 
ziune.

Negrul 
realizează 
piteșteană 
moderne, 
turi de 1 500 pînă la

cadrul 
petro- 

și-a cîș- 
renume, 
externă, 
internă.

o rezis- 
la abra-
fum sede

tn fabrica 
în cuptoare 

la tempera-

1 600 grade, prin arde
rea unui amestec de 
produse petroliere si 
cocsochimice. Negrul 
de fum se Întrebuin
țează în diferite ames
tecuri de cauciuc pen
tru obținerea de benzi 
transportoare si benzi 
de rulare pentru auto
vehicule, este folosit în 
industria poligrafică, 
de lacuri și vopsele, 
în industria maselor 
plastice, precum și în 
electrotehnică, la con
fecționarea de elec
trozi, rezistențe etc.

în primul trimestru 
al anului, colectivul 
fabricii de negru de 
fum din cadrul Combi
natului petrochimic Pi
tești a realizat peste 
plan 1200 tone negru 
de fum cu Indicatori 
corespunzători de ca
litate.

— Pe baza sugestiilor 
venite din secțiile fa
bricii — ne spune in
ginerul Aslan Vințilă, 
șeful serviciului cerce
tări din combinat — se 
experimentează noi 
procedee, menite să 
extindă garha de între
buințare a negrului de 
fum. Recent, s-a ela
borat procedeul de ce- 
ticulare (vulcanizare) 
a negrului de fum cu 
polietilena produsă în 
combinat. Prin aceasta 
se obține un material 
cu rezistență termică 
ridicată și un preț de 
cost mai scăzut cu 
20 000 lei pe tonă, ex- 
tinzîndu-se, totodată, 
sfera de utilizare a ne
grului de fum.

Gh. CIRSTEA 
corespondentul 
„Sctnteii*
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SI UNIVERSITATE LA NIVELUL 
GÎNDIRII MATEMATICE ACTUALE ?

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul 

Iranului
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit joi, 15 
aprilie, pe ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului la 
București, Sadegh Sadryeh, la ce
rerea acestuia.

Ambasadorul a transmis preșe
dintelui Consiliului de Stat un me
saj din partea Șahinșahului Ira
nului, Mohammad Reza Pahlavi 
Aryamehr.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

In ziarul de azi
• VIATA DE PARTID — UN RAPORT ESENȚIAL : A 
HOTĂRÎ — A CONTROLA • ZILELE DRAMATURGIEI 
ORIGINALE • ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII SEMICENTE
NARULUI PARTIDULUI: COLECTIVELE DIN ÎNTRE
PRINDERI RAPORTEAZĂ ÎNDEPLINIREA SI DEPĂȘIREA 

ANGAJAMENTELOR

■Sili

feluri comune
animă arta

noastră
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O NOUA FABRICA
LA

SLOBOZIA (cores
pondentul „Scînteii", 
Lucian Ciubotarul.

In orașul de pe ma
lul Borcei a început 
construcția fabricii de 
beton celular auto
clavizat, primul dintre 
obiectivele economice 
ce vor fi construite in

CĂLĂRAȘI
cincinal în județul Ia
lomița. cu termen de 
punere în funcțiune 
în ultimul trimestru 
al anului viitor. După 
cum ne informează 
ing. Vladimir Orlov- 
schi. directorul între
prinderii de prefabri

cate din beton Călă
rași, capacitatea a- 
nuală a noului obiec
tiv va fi 
elemente 
celular 
nearmat
elemente prefabricate 
armate.

de 110 000 mc 
din beton 
autoclavizat 

și 120 000 mc

■1

Nu mai necesită a fi argumentat 
faptul că, astăzi, o discuție despre 
matematică se plasează in plină ac
tualitate. In învățămîntul de toate 
gradele, matematica reprezintă din ce 
in ce mai pregnant nu un simplu 
„limbaj" științific, ci o autentică 
structură de rezistență a pregătirii 
pentru viață, pentru muncă a tinerei 
generații. I se valorifică insă din plin 
această virtualitate ? Iată premisa 
convorbirii noastre cu acad. Gh. 
Mihoc.

— Gradul înalt de matematizare 
științifică, la care s-a ajuns astăzi si 
despre care se vorbește atît de mult, 
nu înseamnă nicidecum vreun soi de 
egalizare a gîndirii. ci. dimpotrivă, 
instituirea, în imensitatea științelor 
contemporane, a unui fir conducă
tor, a unei metode generale comune 
care să determine ca oamenii de 
știință să aibă un sistem unitar al 
conceptelor cu care operează, să 
poată comunica și colabora mai 
strîns între ei prin limbajul atît de 
precis și de economic al matematicii.

Tocmai ignorarea implicațiilor a- 
dînc umane, pe care le înfățișează 
matematica, nu numai în evoluția, 
dar și în structura ei intimă, con
duce la desfășurarea unor lecții dog
matice, moarte, nu numai inutile, 
dar și dăunătoare pentru copii. De-

Convorbire cu acad, 
prof. Gheorghe MIHOC

sigur, matematica este o știință ab
stractă, depinde însă de profesor ca 
ea să ia pentru elevi înfățișarea unei 
discipline care se sprijină și cultivă 
atribute fundamentale ale gîndirii 
umane, precum armonia, rigoarea, 
perfecțiunea, capacitatea de sinteză 
și de analiză, exactitatea raționa
mentului și in ultimă analiză capa
citatea operării unor înalte judecăți 
de valoare. Reiese, cred, cu destulă 
claritate că formarea gîndirii mate
matice — obiectiv esențial al învă- 
țămîntului nostru — nu are nimic 
comun cu solicitarea excesivă a 
memoriei elevilor sau cu ruperea 
noțiunilor înfățișate de suportul lor 
intuitiv. Matematica fiind o știință 
activă, Însușirea ei îi cere tînărului 
să învețe mai întîi să gîndească ra
țional, precis, economic, să deprindă 
apoi puterea intuiției probabilistice 
și să-și formeze capacitatea de a 
adopta decizii clare, optime, intr-o 
desăvîrșită cunoștință de cauză. Ea 
îi cere așadar să gîndească și să

lucreze necontenit, pentru că numai 
astfel va putea să rezolve problemele 
întîlnite în practică și, mai mult 
chiar, să le descopere, să le prevadă 
din vreme. Cu alte cuvinte, învăță- 
mîntul matematic se definește deopo
trivă ca probă și lecție de persona
litate, adică se cere predat și învățat 
ca o sinteză a umanismului contem
poran, capabilă să ofere o înțelegere 
superioară a structurii lumii con

temporane.
— Prin cele ce spuneți, dv. 

sugerați că de matematică te 
poți apropia nu doar cu „mijloa
ce" strict matematice. Să înțe
legem că predarea matematicii 
in școală trebuie să apeleze și la 
elocvența, culoarea, forța de a 
impresiona specifice cuplatu
lui ?

— în predarea matematicii, înțe
leasă nu doar ca o știință a relații
lor cantitative intre fenomene, ci ca 
o știință a relațiilor de structură, 
comentariul profesorului poate oferi 
o putere de înțelegere și o forță de

Convorbire consemnată de 
Mihai IORDÂNESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

Recenta consfătuire 
a oamenilor de artă și 
cultură din patria 
noastră a definit cu o 
deosebită clarviziune 
locul artistului, al o- 
mului de cultură în 
societatea contempo
rană, conturîndu-i, in 
contextul realităților 
actuale, rolul de pro
motor al celor mai 
înalte valori spiritua
le ale epocii socialis
te. Aniversarea semi
centenarului partidu
lui nostru este un pri
lej și pentru artiștii 
plastici de a trece 
în revistă succe
sele repurtate. 
Evident, condiția 
acestora, condiția 
artei majore este, 
alături de talent, 
conștiința rolului 
și locului în socie
tate. Pentru că 
noi, artiștii plas
tici, avem datoria 
să ne încadrăm 
prin operele noas
tre devenirii me
reu ascendente a 
întregului popor 
pe treptele pro
gresului și civili
zației.

Funcția noastră 
socială se exerci
tă în condițiile 
unei depline li
bertăți 
tistul 
cum îl 
știința, 
modelată 
tul 
xist-leniniste 
lume și viață, al con
cepției partidului nos
tru. Dintotdeauna ar
tiștii au creat pentru 
a da expresie estetică 
idealurilor epocilor. 
Noi, artiștii României 
contemporane, 
chemați a 
limbajul 
marmurii, 
dăruire a 
muncesc, 
drepturi și 
oameni ai muncii fără 
deosebire de naționa
litate, înfrățiți de a- 
celași crez. Popo
rul nostru ne cere să 
ne folosim talentul și 
vocația pentru a-i dă
rui valori durabile, 
izvorîte din fîntîna 
curată a tradițiilor 
progresiste și din e- 
lanul constructiv al 
veacului în care trăim. 
Accesul spre valorile

universale trece prin 
reflectarea năzuințe
lor oamenilor din pa
tria noastră comună. 
Arta mare nu-și pără
sește nici o clipă con
diția sa autentică. De
sigur, mijloacele noas
tre de expresie trebuie 
să fie moderne^ 
consonantă cu 
artistic mondial, 
creațiile timpului 
care trăim trebuie să 
se releve ca emanații 
fundamentale ale 
tricei stilistice a 
mîntului natal.

în 
fluxul 

dar 
în

pentru omul de artă, 
indiferent de naționa
litate, trebuie să fie 
viața și munca eroică 

a 
ro- 

ger- 
na- 
noii 
A- 

viu, 
care

6 LO Rl O S U L 
SEMICENTENAR

IFSU 
trai

de creație. Ar- 
creează după 
dictează con- 

o conștiință 
în 

filozofiei
spiri- 
mar- 

despre

sîntem 
tălmăci în 
culorii, al 

generoasa 
celor ce 

egali In 
îndatoriri,

Pe pămîntul Româ
niei trăiesc și muncesc, 
alături de poporul ro
mân, oameni ai muncii 
maghiari, germani și 
de alte naționalități, 
care participă efectiv 
la făurirea tezaurului 
de valori ale epocii 
noastre. Specificul 
ziunii artiștilor 
prezentînd diferite 
ționalități este 
consonanță cu 
lația generală a arte
lor plastice din Româ
nia contemporană. 
Este creatoare și fe
cundă această însu
mare de căutări ar
tistice, propulsînd în 
egală măsură cultura 
patriei comune între 
valorile superioare ale 
spiritului uman.

Secretarul general 
al partidului nos
tru comunist, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a 
formulat în termeni de 
o excepțională limpe
zime cadrul de ma
nifestare al căutărilor 
artistice : „Sursa prin
cipală de inspirație

vi- 
re- 
na- 

în 
emu-

a poporului nostru, 
constructorilor — 
mâni, maghiari, 
mani și de alte 
ționalități — a 
orinduiri sociale, 
cesta este izvorul 
dătător de viață, 
poate să înnobileze 
orice operă, să facă 
din artist un creator 
de valoare nemuritor."

O expresie a de
plinei egalități in 

drepturi a tuturor 
artiștilor din pa
tria noastră, fără 
deosebire de na
ționalitate, este și 
crearea filialei 
Harghita a U.A.P., 
ca și a Fondului 
Plastic, în cadrul 
cărora activează 
pictori, sculptori, 
graficieni români 
și maghiari într-o 
deplină armonie. 
Avem tradiții și 
înaintași iluștri 
originari de pe a- 
ceste meleaguri, 
în ultima vreme 
s-au organizat nu
meroase expoziții 
de artă plastică 
colective și indi
viduale (numai la 

Miercurea Ciuc din 
anul 1963 am asistat 
la optzeci de vernisa
je). Nu de mult, baza 
materială a mișcării 
plastice harghitene s-a 
îmbogățit prin con
struirea primelor ate
liere în reședința ju
dețului.

Recenta expoziție 
dedicată semicentena
rului P.C.R. este un 
omagiu și mărturia 
recunoștinței noastre 
pentru condițiile din 
ce în ce mai bune 
create de partidul și 
statul nostru pentru 
afirmarea plenară a 
aptitudinilor și capa
cităților creatoare ale 
artiștilor din județul 
Harghita.

GAAL Andrâs 
președintele Filialei 
Harghita 
a Uniunii Artiștilor 
Plastici
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Rubrică redactată de :
Dumitru TTRCOB
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

DIVERS
Drîmba
în variantă 
nouă

In ultima vreme, drîmba — u- 
nul dintre cele mai vechi instru
mente muzicale — Începuse să 
cam dispară. Pur și simplu, ea 
era trecută In surdină de cele
lalte instrumente. Inginerul Ion 
Constantinescu, de la fabrica de 
instrumente muzicale „Doina" 
din Capitală, nu voia însă să se 
împace cu această perspectivă. 
După numeroase căutări, se pare 
că el a reușit să modernizeze 
drîmba în așa fel încît s-o aducă 
chiar pe post de vioara întîi. In 
varianta realizată de el, instru
mentul — prevăzut, între altele, 
cu un arc pentru mărirea 
micșorarea lamelei, precum 
cu un difuzor și un sistem 
amplificare cu tranzistor! și 
terii — a dobîndit asemenea
litățl încît acum lșl poate afirma 
din plin „personalitatea" prin
tre instrumentele orchestrelor 
populare. Nu de mult, drîmba 
concepută de el a fost brevetată 
ca invenție. încă o dovadă că 
sunetul ei se aude pînă departe.

Fără pereche
Ion Nicula din Slatina, strada 

Lupeni nr. 3, a cumpărat in ziua 
de 9 februarie a.c., o pereche de 
pantofi. Deși pe ambii pantofi 
era încrustată una și aceeași ci
fră (care atesta că ei sînt de... 
una și aceeași mărime), cumpără
torul a constatat că unul era mai 
mare și altul mai mic. In această 
situație, magazinul i-a împache
tat și i-a expediat fabricii produ
cătoare — „Flacăra roșie“-Bucu- 
rești. Pe la sfîrșitul lunii mar
tie, I. N. s-a trezit acasă cu o 
nouă pereche de pantofi. Nici pe 
aceștia însă nu-i poate incălța. 
Pentru că sînt tot... despere- 
cheațil Cu deosebirea ci, de astă 
dată însă, sînt cu două și, respec
tiv, trei numere mai mari decît 
cei solicitați ! Nu se găseau in 
fabrică pantofi pe măsura co
mandată sau este vorba de o 
„măsură" pentru a determina 
cumpărătorul să nu mal facă a- 
semenea reclamații 7 O enigmă 
pe care o propunem spre dezle
gare forurilor de resort.

Explozia 
nesăbuinței♦

Aurel Silaghi, electrician 
cooperativa „Electrometalica" din 
Ploiești, a adus tntr-una din zi
lele trecute In atelier un proiec
til neexplodat, găsit pe cîmp. 
L-a așezat intr-o menghină și... 
a început să-1 taie cu bomfaie
rul ! De prisos să mai spunem 
că operația n-a fost dusă pînă 
la capăt. Explozia care a urmat 
l-a rănit grav șl, cu toate inter
vențiile medicilor, n-a mai putut 
fi salvat.

Uite trenul, 
nu e trenul!

Se mai întîmplă ca unele tre
nuri să intirzie. Cîteodati — jus
tificat, cîteodată — nu. Indiferent 
de natura sa, orice întîrziere însă 
provoacă neplăceri călătorilor. 
De aceea, ar fi firesc ca, în ast
fel de situații, C.F.R.-ul să ma
nifeste un plus de înțelegere șl 
politețe. Or, ce se întîmplă în 
realitate 7 In seara zilei de 12 a- 
prilie, acceleratul 826 n-a sosit in 
Gara de Nord la ora prevăzută 
tn mersul trenurilor. In această 
situație, cei venlți in intlmpina- 
rea călătorilor s-au adresat bi
roului de informații. La început, 
au fost anunțați că trenul res
pectiv are o întîrzlere de 10 mi
nute. Ulterior, pe tabla trenuri
lor tntîrziate, acest „decalaj" a 
ajuns la 40 de minute. Pentru ca 
— tn realitate — el să fie de 50 
de minute. Pretindem oare prea 
mult dacă cerem serviciilor de 
resort ale C.F.R.-ului să funcțio
neze fără asemenea „diferențe 
de fus orar" 7 Oare este chiar a- 
ttt de greu ca măcar în privința 
informării publicului să se ia un 
start bun 7

Scurtati-i» 
voiajul!

Cooperativa de consum din co
muna Văcărești (Dîmbovița) a- 
vea nevoie de tablă pentru vîn- 
zare. De unde și cine să o pro
cure ? într-o zi, a venit la Stan 
Marin, președintele cooperativei, 
Nicolae R. Constantin, zis Baba- 
rezul, care, prezentîndu-i drept 
garanție un bogat palmares de... 
antecedente penale, s-a oferit 
să-i facă el serviciul de voiajor 
comercial. S. M. i-a înmînat ime
diat o notă de comandă și un 
ordin de deplasare N.R.C. (un 
bărbat brunet, cu bască și scurtă 
de ploaie cu fermoar, de talie 
mijlocie, in vîrstă de 31 de ani) 
s-a prezentat la baza de aprovi
zionare a Centralei industriale 
de electronică și automatizare și 
a ridicat de la depozitul 6 Bucu
rești circa 10 000 kg de tablă zin- 
cată. La prețul de 5 lei kilogra
mul. S-a întors cu ea In sat și a 
vtndut-o cu 16—17 lei kg., înca- 
sînd peste 150 000 lei. După acea
sta, a depus la magazinul din co
mună 50 000 lei, contravaloarea 
datoriei contractate în numele ei, 
și... a plecat fără adresă ! Acum 
este căutat de organele de mili
ție. Cine-i scurtează voiajul ?

Un raport esențial

A HOTĂRÎ—A CONTROLA
Este binecunoscut locul pe ca- 

re-1 ocupă în munca de partid pro
cesul elaborării hotărlrllor, sinteze 
•le glndirii colective, pîrghii eficiente 
prin care organizațiile de partid, 
exercitindu-și rolul lor conducător, 
impulsionează perfecționarea activi
tății in diferite domenii. Dar. evi
dent, elaborarea hotărlrllor nu repre
zintă un soop în sine, ci trebuie să 
fie continuată printr-o muncă per
severentă, complexă, pentru ca mă
surile adoptate să devină realitate, 
cu efecte pozitive asupra vieții co
lectivului. Iar în procesul materiali
zării hotărîrilor, un rol însemnat îl 
are oontrolul asupra modulul In care 
acestea se îndeplinesc.

...Cu un an in urmă, tn aprilie 
1970, o plenară a Comitetului muni
cipal de partid Constanța a dezbă
tut sarcinile comuniștilor pentru fo
losirea rațională a timpului de lucru 
în întreprinderi, element esențial al 
ridicării eficienței economice a în
tregii activități. Insumînd, sintetizînd 
propunerile unui mare număr de co
muniști, plenara a elaborat un bogat 
plan de măsuri în acest sens, indlcînd 
organizarea unei vaste dezbateri în 
organizațiile de partid privind folo
sirea rațională a forței de muncă, 
eliminarea fluctuațiilor : cu alte cu
vinte — înlăturarea deficiențelor care 
Impietau asupra utilizării întregului 
potențial uman al întreprinderilor. 
Cum s-a asigurat controlul îndeplini
rii acestei hotărîri ?

Organizația de partid din port, una 
din cele mal mari din municipiul 
Constanța. După plenara amintită, 
clteva luni în șir, un secretar al co
mitetului municipal de partid a pu
tut fi văzut zi de zi in organizațiile 
de bază. A fost o perioadă de stu
diere împreună cu comuniștii de aici 
a căilor celor mai bune de a aplica 
hotărîrea plenarei comitetului muni
cipal, de sprijin efectiv acordat or
ganizațiilor de partid.

— Acest fel de a asigura contro
lul, prin participarea directă a mem
brilor biroului comitetului municipal 
de partid, ne-a spus tovarășul Con
stantin Voîcu, secretarul comitetului 
de partid din port, a avut drept con
secință și angajarea mai largă a 
noastră, a comuniștilor din port, la 
găsirea celor mai bune metode pen
tru ca hotărîrea să prindă viață.

Au apărut, din acest dialog, pro- 
ale 
co
de 

ac-

•le indisciplinei au devenit subiect 
de dezbatere, realizindu-se un schimb 
operativ de experiență cu privire la 
metodele cele mal eficace de com
batere a acesteia ; tn toate organiza
țiile de partid, în adunări deschise, 
s-a reluat, recent, dezbaterea legii 
organizării și disciplinei muncii. Tot
odată, s-a întărit preocuparea comi
tetului de partid pentru crearea unor 
condiții cit mai bune de muncă și 
de viață oamenilor.

Exercitat în acest 
piui de mal sus nu 
controlul a devenit, 
rațiune colectivă și, prin profunzi - 
mea lui, prin sfera largă de cuprin
dere, a fost in măsură să Înlăture 
mare parte din neajunsurile semna
late de plenară. Dacă in mai 1970, 
luna imediat următoare analizei co
mitetului municipal, in port indicele 
de folosire a fondului de timp era de 
96.88 la sută, in februarie 1971 acesta 
■-a ridicat la 97,22 la sută.

Există in municipiul Constanța des
tule Întreprinderi in care cotele

fel — șl exem- 
este singular — 
de fapt, o ope-

viața

cedee variate și diferențiate 
muncii politice. S-au organizat 
lective din partea comitetului 
direcție, completate cu membri ai
tivului de partid, care au efectuat 
controale inopinate, ziua și noaptea, 
in secțiile „cheie" ale portului, 
cazurile de indisciplină au fost 
puse discuției la fiecare loc 
muncă. La instruirile secretarilor
ganizațiilor de bază, diferitele fațete

iar 
au
de 

or-

utilizării timpului de lucru ating 
altitudini înalte, în timp ce în altele, 
același indicator nu reușește să de
pășească un nivel mediocru. La a- 
mintita plenară din aprilie 1970, 
Fabrica de celuloză și hirtie din Pa- 
las, de exemplu, a fost sever criti
cată pentru disciplina scăzută a o 
serie de muncitori, pentru persistența 
unui mare număr de ore nelucrate. 
Hotărîrea adoptată a vizat-o direct. 
Cum stau lucrurile, aici, astăzi ? 
Statisticile evidențiază, fără echivoc, 
creșterea timpului... risipit în tri
mestrul I 1971 cu aproximativ 1 800 
de ore/om față de perioada corespun
zătoare a anului trecut. Secretarul 
comitetului de partid, tovarășul Mir
cea Nicolae, cu care discutăm, nu-și 
prea aduce aminte de vreo hotărîre a 
comitetului municipal de partid pri
vind îmbunătățirea folosirii timpului 
de lucru. Să ne mai mire atunci că 
organizația de partid de aici nu s-a 
alarmat cînd, la sfîrșitul anului tre
cut, o situație a serviciului de per
sonal arăta că 21 la sută din sala- 
riați (deci, aproape un sfert) sînt 
contravenienți la regulamentul de 
ordine Interioară, că biroul n-a avut 
măcar elementara curiozitate să se 
intereseze cîți dintre aceștia sînt 
membri de partid 7

Prin fabrică — ale cărei dificultăți 
reale, legate de punerea în funcțiune

ENTUZIASM
ANTICULTURAL

„Flacăra" din 13 a- 
prilie publică un ar
ticol intitulat „Această 
muzică spune mai mult 
decît o cameră plină cu 
cărți", al treilea din
tr-o serie găzduită cu 
intermitențe de aceas
tă revistă de mare ti
raj. Probabil s-a por
nit de la interesul ti
nerilor pentru muzica 
ușoară, pentru succe
sele subliniate de va
loare și autenticitate. 
Ar fi salutară, din a- 
cest punct de vedere, 
inițiativa revistei de 
a-și informa cititorii, 
cu condiția ca acest 
lucru să se facă cu dis
cernământ, fără excese 
publicitare.

Dar articolul din ul
timul număr al revis
tei „Flacăra", ca și ce
lelalte, semnate de Oc
tavian Ursulescu, tră
dează entuziasmul fa
cil, lipsa criteriilor ar
tistice. Prin excese se 
ajunge la afirmații e- 
ronate, prin dimensio
nări nereale ale su
biectului la o atitu
dine anticulturală. în
suși titlul, „Această 
muzică spune mai 
mult decît o cameră 
plină cu cărți", conți
ne evident nu numai 
o exagerare ; cules cu 
litere mari, acest 
„panseu" poate să de
ruteze, să creeze con
fuzii, să aibă conse
cințe nedorite pentru 
formarea și educarea 
unora dintre tinerii 
cititori, pentru atitu
dinea lor față de cul
tură și viață. „Be- 

■ ția de cuvinte este a- 
mețitoare; „Davis este 
un maestru", „Moody 
Blues" este o „forma
ție ce creează o mu
zică fascinantă" și are 
un „lider" care ob
servă totul cu acuita
te" etc. ...Sub canona
da multor nume de 
formații, atîtor epitete 
superlative te poți 
simți aproape vinovat 
că nu ți-ai găsit timp 
pînă acum să „stu
diezi" profund măies
tria irepetabilă a aces
tora. Autorul înșiră ca 
pe o mare descoperire 
fel de fel de reflecții 
aculturale găsite prin 
reviste „shoking", și le 
însușește, și purcede la 
tălmăcirea lor plin de 
mândrie. După părerea 
sa, acum 10 ani muzica 
„pop" nu era nimic. 
„Astăzi — prin ea — 
totul poate fi spus, ba 
mai mult, poate fi cîn- 
tat". Problemele abor
date nu sînt „fizice", ci 
„intelectuale", „inte
lectual" însemnînd acel 
ceva ce se petrece în 
mintea cuiva ; Se spu
ne că „musica pop" 
este „o oglindă vie a 
frămîntărilor prin care 
a trecut și trece tînăra

generație" !... Autorul 
articolului ni se dezvă
luie ca un iubitor al 
,limerick“-ului, dar i-ar 
fi fost util să înțeleagă 
că de la fantezia poe
ziei cu sîmbure de u- 
mor a celebrului bota
nist englez Lear și 
pînă la construcțiile 
greoaie, încărcate de 
greșeli, într-o expune
re dubioasă ale „en
tuziastului său co
mentariu" este o lungă 
distanță.

Să urmăm însă firul 
articolului. Aflăm că 
„Beatles“-ii „aduc la 
suprafață gîndurl care 
sînt adesea prea adînci 
pentru ca noi înșine 
să le putem sesiza agi- 
tînd în mințile noastre , 
ceea ce deja cunoaș
tem dar nu admitem";

ADNOTĂRI

că studiind textele 
Beatles-ilor ești frapat 
de importanța la nivel 
de inspirație a presei 
de mare tiraj și a tu
turor „mass media" : 
televizoare, radio, ci
nema"... Și, 
numai cu 
considerații false se 
poate ajunge la com
parația cu 
nebunie a 
sului lewiscarollian".

In timp ce — după 
părerea 
lumea 
Carrol 
tezie, 
numai 
dintre 
o disponibilitate uimi
toare de a pătrunde in 
realitatea înconjură
toare, de a extrage de 
acolo, inconștient, poe
zia..." ; „rareori ei se a- 
bandonează unui nevi
novat «delir suprarea
list»"... Argumentația 
autorului pledează 
pentru „absurd", „vi
ziune onirică", „non
sens", „delir" etc... 
Prețiozități și filozofii 
ieftine sint însăilate 
derutant, obositor. Ast
fel : oamenii se foto
grafiază pentru „a-și 
demonstra că există cu 
adevărat"... ; Mike 
Pinder știe să ob
serve că „principa
lul mijloc de comuni
care între tineri devi
ne muzica „pop" și că 
„un adolescent află 
mai multe pentru via
ță dintr-un cîntec de
cît dintr-o enciclope
die"...

Ar fi fals, ar fi trist 
ca acea muzică „pop" 
de care vorbește auto
rul dominat, împovă
rat din proprie iniția
tivă de „greutatea" ei,

desigur, 
astfel de

„duicea 
nonsen-

autorului — 
lui Lewis 

nu are fan- 
nici real, ci 
nonsens, doi 

Beatles „posedă

să însemne totul pen
tru un tinăr, ca posi
bilitățile de comuni
care, de înțelegere 
dintre tineri să se li
miteze la ritmurile și 
cuvintele muzicii 
„pop".

Cui folosesc astfel de 
divagații 1 Cui se a- 
dresează astfel de pă
reri din care transpa
re cel mult gustul epa
tării 7 Ridicarea la 
rang de maximă a u- 
nor afirmații discuta
bile, mai mult chiar 
„aculturale", dezvăluie 
lipsa de discernă-
mint. Este adevăra
tă invitația făcută în 
cuprinsul articolului 
„să ne aplecăm mai 
cu atenție asupra ver
surilor acestor cînte- 
ce“. Dar tot atît de a- 
devărat și necesar este 
să ne aplecăm mai cu 
atenție asupra manu
scriselor gălăgioase, 
polette cu superficiali
tate care promovează 
opinii potrivnice spi
ritului rațional, care 
dimensionează pînă la 
exces și exclusivism 
juvenil niște mani
festări artistice a că
ror valoare nu poa
te fi augmentată prin 
fraze de tipul celor ci
tate mai sus. Ce pot 
conține pledoariile 
care invită la renun
țare la limitare, la te
ribilismul uniformiză
rii, care consacră „mu
zica pop“ drept condi
ție a existenței inte
lectuale și propun 
înlocuirea lecturilor 
printr-un cîntec ? Ce 
pot învăța tinerii citi
tori din asemenea 
„idei“ publicate cu ge
nerozitate nejustificati 
în paginile revistei 7 
De altfel, apetitul ge
neral al unor publica
ții pentru „mode și a- 
firmații extravagante" 
în muzica ușoară, spa
țiile largi acordate, ab
sența unui punct de 
vedere critic impun 
o analiză mai atentă a 
felului în care 
concepute 
unor publicații, 
cultura 
cu idei 
evident, 
sistența 
rea unor păreri neme - 
ditate, formulate de 
nu știu care vedetă 
pasageră. Nu cu astfel 
de articol va contribui 
revista „Flacăra", sau 
oricare altă publicație, 
la creșterea prestigiu
lui publicistic și cu 
atît mai puțin la spri
jinirea unei receptări 
adecvate a fenome
nelor culturale de că
tre cititori. Motiv de 
meditație și discernă- 
mint redacțional.

sint 
sumarele 

Cînd 
se confruntă 

majore este, 
superfluă in- 

în populariza-

Smoranda OȚEANU

a unei secții ultramoderne de hîrtii 
înnobilate, cit și succesele obținute 
în livrarea mărfurilor la export, nu 
intenționăm să le minimalizăm — au 
trecut totuși secretari, instructori ai 
comitetului municipal de partid. „în
drumarea" și „controlul" pe care 
le-au efectuat «-au limitat, pare-se, 
la probleme exterioare. Ca urmare, 
conștiința unui control exigent n-a 
fost imprimată nici organizațiilor de 
bază. Intr-o ședință a comite
tului de partid din fabrică, des
fășurată în iulie anul trecut, s-a ho- 
tărît efectuarea unui studiu de către 
comitetul sindical șl comitetul de 
direcție, pe secții și sectoare, cu 
privire la cauzele absențelor de la 
lucru. Termen de îndeplinire a hotă- 
rîril — sfîrșitul trimestrului III 1970. 
Studiul nu s-a efectuat. Iată cum, 
prin absența unui control riguros, 
măsuri, acțiuni, inițiative, care ar 
trebui să devină centrul de greutate 
a atenției colectivului, trec la peri
feria preocupărilor, permițînd defi
ciențelor să prolifereze.

Aminteam că în unele din unită
țile industriale din municipiul Con
stanța timpul neutilizat în primele 
două luni ale anului a scăzut față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut. Totuși, coeficientul de folo
sire a timpului de lucru nu depă
șește, pe total, 95,7 la sută, iar uni- 

• tăți ca Șantierul naval, Combinatul 
textil și „Industria cărnii" înregis
trează indici și mal scăzuți. Nu a 
fost valabilă pentru toate întreprin
derile hotărîrea plenarei comitetului 
municipal de partid ? Indiscutabil, da! 
Dar a lipsit preocuparea pentru un 
control sistematic asupra felului în 
care se aplică aceasta în toate orga
nizațiile de partid, un control care să 
cuprindă masa comuniștilor. Centrul 
de greutate al controlului trebuie 
mutat deci în organizațiile de partid, 
acolo unde prind viață hotăririle. De 
aceea, nu putem fi de acord cu așa- 
zisul „control", folosit aici, pe care-1 
reprezintă chemarea în fața secreta
riatului comitetului municipal a di
rectorilor, secretarilor de partid și 
președinților comitetelor sindicale, pe 
grupe de întreprinderi, cerîndu-li-se 
să informeze asupra stadiului înde
plinirii hotărîrilor. Viața aduce me
reu și mereu noi argumente în fa
voarea ideii că un control prin infor
mări și rapoarte, rupt de realitatea de 
pe teren, de problemele organizații
lor de partid, un control care nu re
vine, o dată și încă o dată, acolo 
unde slăbiciunile sînt mai mari, nu 
asigură eficiența dorită.

In încheierea anchetei noastre, am 
solicitat părerea tovarășului Nicolae 
Dan, secretar al comitetului munici
pal de partid.

— Desigur, ne-a spus interlocuto
rul, privind lucrurile comparativ, a- 
cestea au evoluat în sens pozitiv. 
La nivelul municipiului, unde anul 
trecut se transferau lunar ori pără
seau întreprinderile mai multe sute 
de muncitori, nu se mai poate vorbi 
astăzi de o asemenea fluctuație a ca
drelor calificate. In același timp, 
fiecare întreprindere . își pregătește 
singură mai bine noile contingente 
de specialiști. Acestea sînt efecte 
practice ale hotărîrilor adoptate de 
plenarele comitetului municipal, de 
organizațiile de bază, care s-au ocu
pat mai bine de această sarcină deo
sebit de importantă. Nu este mai 
puțin adevărat, Insă, că formalismul, 
controlul doar statistic, din birou 
sînt încă frecvente în munca unor 
organizații de partid și, de aceea, 
socotim înlăturarea unor astfel de 
practici ca o datorie importantă a 
noastră, a comitetului municipal. Sîn- 
tem hotărîți să întărim mal ales 
sprijinul acordat organizațiilor de 
partid și pe calea controlului, ele
ment esențial al actului de condu
cere. .

...A conduce competent înseamnă 
nu numai a gindi,
organiza și acționa cu 
in funcție de situație, 
timp, a realiza ceea 
cu atit mai mult cu 
sint intr-o măsură tot
zultatul unui efort colectiv 
rare, finalizarea gindiril 
tind, de fapt, atingerea țelului urmă
rit. Sint imperative deplin valabile 
pentru Comitetul municipal de partid 
Constanța, pentru organizațiile de
partid din unitățile economice de 
aici.

„ZILELE

DRAMATURGIEI

ORIGINALE"

Spectacolele d
Ieri, pe scena concursului și a fes

tivalului de teatru ce are loc în Ca
pitală, festival dedicat aniversării 
semicentenarului partidului, au fost 
prezentate două spectacole :

Miroea Anghelescu, Val. Săndulescu, 
Dorin Varga, Sandu Sticlaru, 
Punea, Mihai Heroveanu si 
alții.

Ion 
mul ți

e ieri
tre față de istorie și față de persona
litate ; din perspectiva epocii noastre 
și pentru noi.

• „SAPTAMlNA PATIMILOR" de 
PAUL ANGHEL, în interpretarea 
TEATRULUI NAȚIONAL „I. L. 
CARAGIALE". Regia : George Teo- 
dorescu ; scenografia : I. Popescu- 
Udriște. Interpreți : Gh. Cozorici, 
Const. Dinulescu, Dorel Iaoobescu, 
Costel Constantin, Ion Henter, Marin 
Negrea, Liviu Crăciun, Florin Cră- 
ciunescu, Ovidiu Iuliu Moldovan, 
Silvia Popovici, Ovidiu Moldovan, 
Emil Lliptac, Valeria Gagealov, Ră- 
ducu Ițcuș, Florin Piersic, Igor Bar- 
du, Virgil Popovici ș.a.

• „OMUL CARE...", o nouă piesă 
a lui HORIA LOVINESCU în inter
pretarea TEATRULUI „C. I. NOT- 
TARA“. Regia : George Rafael ; sce
nografia : Traian NlțescU : costume : 
Lidia Radian : muzica : Al. Hrisani- 
de. In distribuție ; Ion Dichiseaniu, 
Gheorghe Constantin, Marga Barbu, 
Constantin Brezeanu, Anda Caropol,

inspi- 
Mare,

Prin piesa lui Paul Anghel, 
rată din viața lui Ștefan cel 
istoria și personalitatea celui care 
a fost domnitorul măreț al Moldovei 
au reverberat în conștiințele specta
torilor. Așa cum s-a observat adesea, 
deși păstrează un acord de esență cu 
realitatea istorică atestată de docu
mente, Paul Anghel nu face pur și 
simplu istorie și nici nu scrie drame 
istorioe. „Săptămîna patimilor" — in
terpretată de către colectivul Teatru
lui Național „I. L. Caragiale" într-un 
sensibil acord cu spiritul textului — 
își propune să fie o meditație 
asupra resurselor personalității de 
a fi la înălțimea chemării timpu
lui său, de a avea o contribuție 
la destinul istoric al poporului în 
fruntea căruia se află și cu care se 
simte solidar. Piesa lui Paul Anghel 
se relevă totodată prin efortul de „u- 
manizare" a dimensiunii personalității 
și rolului eroului istoric — în acord 
cu concepțiile și sentimentele noas-

Definirea eroului în raport cu ma
turitatea activității și generozitatea 
existenței sale este dintr-o cu totul altă 
perspectivă și o preocupare a drama
turgului Horia Lovlnese«, atestată șl 
de recenta sa piesă, „Omul care...", 
pusă în scenă cu dăruire de colec
tivul Teatrului „C. I. Nottara".

Inspirindu-se dintr-un caz autentic, 
„Omul care..." își propune să pre
zinte eroul anonim contemporan ; 
omul care își sacrifică chiar și viața 
in numele unor supreme idealuri 
patriotioe, al idealului de a veghea 
la păstrarea cuceririlor socialismului. 
Binemeritat omagiu adus lucrătorilor 
securității, piesă bogaită în idei no
bile, „Omul care..." invită la vigilen
ță și eroism.

Programul de astăzi al festivalului:
• „Cine ești tu 7" de Paul Everac 

— în interpretarea Teatrului Dra
matic din Constanța (sala Comedia a 
Teatrului Național, ora 20).

Natalia STANCU

Premiile Uniunii artiștilor plastici

pe anul 1970
Joi la amiază, a avut loc lnmîna- 

rea premiilor Uniunii artiștilor plas
tici pe anul 1970.

Marele premiu al U.A.P. a fost a- 
tribuit sculptorului George Apostu, 
pentru lucrările prezentate- la ex
poziția de grup de la sala „Apollo"- 
București, expozițiile personale des
chise la Bruxelles și Vysoke Myto 
(Cehoslovacia), precum și la expozi
țiile internaționale de sculptură de 
la Paris, Madrid șl Barcelona.

Premiul pentru pictură a revenit 
lui Horia Bernea, 
expuse la 
sculptură de la Dalles, pentru 
prezentate în expozițiile de artă ro
mânească de la Bruxelles și Torino, 
precum și la Festivalul internațional 
de la Edinburgh. Cu premiul pentru 
sculptură a fost distins colectivul de 
sculptori de la Măgura-Buzău 1970, 
pentru ansamblul de lucrări în pia
tră realizate în aer liber în cadrul 
taberei de la Măgura și pentru con
tribuția adusă la reușita acestei ini
țiative.

Premiul pentru grafică l-a fost de
cernat lui Ladislau Feszt, de la Cluj, 
pentru lucrările expuse la Salonul

pentru lucrările 
Bienala de pictură

republican de desen și gravură și la 
expoziția de grafică militantă „V. I. 
Lenin" din București, precum și la 
expozițiile internaționale de grafică 
de la Catania și Este (Italia), la Ex
poziția Intergrafik Berlin (R.D.G.) 
și pentru lucrările din expoziția per
sonală de la Budapesta (1970). Pre
miul artelor decorative l-a primit 
Flaviu Dragomir, pentru lucrările de 
ceramică realizate în cadrul și pen
tru decorarea Taberei internaționale 
de la Costinești.

Au mai fost atribuite : Premiul 
tineretului, lui Cristian Breazu, 
pentru lucrările prezentate la Bienala 
de pictură și sculptură și la Salo
nul de primăvară al pictorilor și 
sculptorilor din București (1970) ; 
Premiul pentru scenografie, lui Radu 
Boruzescu, pentru scenografia făcută 
la spectacolele „Coana Chirița", „Don 
Juan", „Haiducii" și „Revizorul" ; 
Premiul pentru critică, lui Radu 
Bogdan, pentru activitatea din anul 
1970 în domeniul criticii și istoriei de 
artă ; Premiul pentru artă monu
mentală, lui Vlad Florescu, pentru 
lucrarea de artă monumentală (pe
rete decorat din cofraj) executată la

Tabăra internațională de vară de la 
Costinești ; Premiul pentru creatorii 
populari, lui Maria Spiridon, din 
Avrig, pentru lucrările prezentate în 
expoziția de artă populară „Cibi- 
num 1970", pentru calitatea țesături
lor expuse in spiritul tradiției noas
tre populare ; Premiul pentru proto
tip, arh. Adrian Vișan. pentru de
senul prototipului de vagon de tram
vai, realizat la Timișoara, și un pro- 
iect-machetă de autoturism, pentru 
Uzinele din Pitești ; Premiul criticii, 
acordat lui Constantin Străinu Flon- 
dor șl Ștefan Bertalan, de la Timi
șoara, pentru lucrările prezentate In 
expoziția trijudețeană de la sala 
Dalles-Bucureștl și pentru cele pre
zentate In expoziția de artă româ
nească de la Belgrad, pentru caracte
rul prospectiv al tuturor lucrărilor 
semnate de cel doi artiști ; Premiul 
revistei „Arta", lui Geta Brătescu, 
pentru lucrările prezentate în expo
ziția personală de grafică și tapiserie 
de la sala „Orizont“-București și ac
tivitatea de proiectare artistică (ma- 
chetare) a revistei „Secolul XX".

(Agerpres)

hotăririle 
mare re
de elabo- 
reprezen-

Mario BABOIAN

PREDAREA MATEMATICII DE IA TEATRUL
(Urmare din pag. I)

cele speci- 
alese, pen- 
unui proces

— Concret, cum ar putea ft 
adoptate asemenea propuneri 
curajoase, fără sacrificarea ace
lui echilibru atît de fragil al 
planului de învățămînt 7

„BULANDRA“

a prevedea, a 
promptitudine 
ci, în același 
ce ai stabilit, 
cit 
mal

convingere sinonime cu 
fice unor imagini, bine 
tru ilustrarea dinamicii 
biologic sau chimic. Evident, am în
vedere un comentariu fundamentat 
pe simțul analogiilor revelatoare, pe 
puterea de a oferi întrupare unei 
anume frumuseți a lumii matema
tice, cu ajutorul căruia cifrele do- 
bîndesc relief în conștiințele tinere, 
iar predarea matematicii primește o 
încărcătură general umană. Nu în- 
tîmplător noțiunile modeme ale ma
tematicii, spre a fi explicate și înțe
lese în bogăția implicațiilor lor, toc
mai un asemenea comentariu soli
cită adesea.

ordinatoarelor electronice și a posi
bilităților acestora de a efectua ope
rații fără precedent in istoria gîn- 
dirii. Tn plus, un absolvent ar mai 
trebui să cunoască teoria mulțimilor 
și îndeosebi teoria probabilității șl 
statistica matematică.

— Ascultîndu-vă, îmi vine în 
minte o întrebare pusă adesea : 
cum ar trebui să se procedeze 
încă din primii ani de școală, 
pentru ca toți elevii să se apro
pie de matematică, s-o iubească, 
să-i deprindă rigorile și frumu
sețile de cristal 1

— Mai intîi cred că n-ar trebui să 
uităm că primii 12 ani de școală sînt 
de cultură generală. Deci, matema
tica în liceu nu trebuie să fie pre
dată doar cu gîndul că-i va fi un 
ajutor elevului în studiile lui de spe
cialitate. Mai bine să plecăm de la 
ideea că absolventul clasei a Xll-a 
are nevoie de o înțelegere justă a 
științelor contemporane, care să-i fo
losească în toate împrejurările vieții. 
De aceea, el ar trebui orientat cu 
curaj, pe parcurs, spre cunoașterea

— Tot printr-un act de curaj ; cu
rajul de a renunța, de astă dată, la 
predarea unor teorii sau amănunte 
din geometria plană, trigonometrie 
etc, importante, desigur, dar care-și 
găsesc mai puțin locul în realitatea 
contemporană, în tehnica actuală. 
Și cînd am spus „curajul de a re
nunța" m-am gîndit atît la liceu, cit 
și la învățămintul superior. De alt
fel preocuparea ca între matematica 
învățată pe diferite trepte de școla
rizare să existe o continuitate orga
nică mi se pare că ar trebui să stea 
la baza oricăror modernizări aduse 
în predarea acestei discipline.

— Vă rugăm să argumentați 
acest punct de vedere. Cum s-ar 
cuveni predată această disciplină 
în institutele tehnice, economice 
și agronomice, de pildă, pentru 
ca legăturile ei profunde cu 
realitatea, despre care aminteați, 
să fie mai bine puse în va
loare ?

— Cred că nu greșesc spunînd că

defectul fundamental în predarea 
matematicii studenților de la institu
tele amintite este uniformitatea. Din 
această cauză cursurile din anil I șl 
II de la institutele tehnice de toate 
felurile, de la institutele cu profil 
economic și agronomic sînt cam la 
fel. Așa se face că la agronomie nu 
se predau nici statistica matematică 
și nici calculul probabilităților, cu 
toate că în afara lor genetica — spre 
a mă rezuma la un singur caz — nu 
poate fl înțeleasă șl stăpînită in ade
vărata ei complexitate. Iar studen
ților de la institutele tehnice, cărora 
ca viitori ingineri studiul cercetării 
operaționale le este absolut indispen
sabil. nu 11 se predă aproape nimic 
din teoria mulțimilor, teoria grafelor, 
statistică ș.a., care stau la baza cer
cetării operaționale. Cînd, de fapt, 
aici, in predarea matematicii, ar tre
bui să se țină seama mai mult decît 
oriunde de specificul facultății res
pective. Pentru că numai pe această 
bază viitorul specialist va putea să 
se adapteze perfecționărilor, mai 
mult sau mai puțin imprevizibile 
astăzi, dar pe care dezvoltarea în 
timp tehnico-științifică le operează 
și le va opera cu siguranță în cu
prinsul fiecărei profesiuni.

Am consemnat aceste interesante 
opinii mai intîi pentru valoarea pe 
care o pot avea într-o sinteză a fon
dului de puncte de vedere și sugestii 
privind modalitățile de perfecționare 
a uneia din disciplinele fundamenta
le, care dobîndește o pondere tot mai 
importantă în pregătirea pentru mun
că și viață a tineretului școlar și uni
versitar.

Teatrul „Bulandra" anunță pe 
spectatorii săi reluarea marelui 
succes „IUBIRE PENTRU IU
BIRE", după întoarcerea din- 
tr-un turneu In străinătate a 
artistului emerit Fory Etterle, 
cu Carmen Stănescu, Octavian 
Cotescu, Ion Besoiu, Lucia 
Mara, Petre Gheorghiu, Emme
rich Schaffer, Aurel Cioranu, 
Florian Pitiș și alții.

vremea
Tlnipul probabil pentru 17, ÎS șl 1» 

aprilie. In țară: Vremea intră într-un 
proces de încălzire ușoară, mențlntn- 
du-se rece la începutul intervalului, în 
jumătatea de nord-est a țării. Cerul va 
fi variabil. Vor cădea ploi izolate. Vînt 
în general slab. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între minus 2 șl plus 
8 grade, izolat mal coborîte, Iar maxi
mele între 8 șl 18 grade, local mal ridi
cate. In următoarele 2—3 zile se va 
produce brumă în cea mal mare parte 
a țării. In București : Vreme rece la 
început, apoi în încălzire ușoară. Cerul 
va fl variabil. Vînt slab. Temperatura 
In creștere ușoară.
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FORȚA DE MUNCĂ 
VA FI MAI BINE

FOLOSITĂ

III CINSTEA ANIVERSĂRII SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

Colectivele din întreprinderi 
raportează îndeplinirea 

și depășirea angajamentelor

,WWWWWWVWWWSAZVWV<V»

CONTRASTE

La duel, cu pistoale
fără trăgaci

Din recenta consfătuire de lucru a 
cadrelor de bază din agricultură și 
activului de partid ale județului Ilfov, 
cît și din consfătuirea pe țară a lu
crătorilor din întreprinderile agri
cole de stat s-a desprins ideea că atît 
în sectorul cooperatist, cît și în cel 
de stat sînt mari rezerve de sporire 
a producției agricole. Pentru a le 
pune în valoare, organele județene 
de partid și de stat au întreprins o 
serie de acțiuni. Printre acestea se 
numără și extinderea formelor de 
cooperare dintre întreprinderile agri
cole de stat și cooperativele agricole. 
Dacă anul trecut cooperarea se măr
ginea doar la creșterea păsărilor, în 
acest an, ea se extinde și în alte 
sectoare de producție. In prezent au 
loc ședințe de lucru comune pentru 
a stabili formele de cooperare și a 
Încheia contracte cu clauze obligatorii 
și avantajoase pentru ambele părți. 
La ședința de lucru a reprezentanți
lor întreprinderii agricole de stat 
Giurgiu și al consiliilor intercoopera- 
tiste Putineiu, Vedea, Giurgiu, Călu- 
găreni și Izvoarele s-au stabilit for
mele de cooperare și întrajutorare 
între cele 26 de cooperative agricole 
din cadrul acestor consilii și 29 de 
ferme agricole ale I.A.S. Giurgiu.

Una din cele mai importante ac
țiuni desfășurate în această direcție 
se referă la folosirea mai judicioasă 
a forței de muncă. După cum se știe, 
cooperativele agricole dispun de nu
meroase brațe de muncă care depă
șesc, în unele cazuri, nevoile unită
ților respective. în anii trecuți, re
prezentanții I.A.S. colindau întreg ju
dețul cu autocamioanele după oa
meni, iar dnd nu găseau treceau și 
în alte județe, în timp ce mulți oa
meni din cooperativele agricole ve
cine stăteau zile întregi. Erau și ca
zuri cind unii cooperatori lăsau baltă 
munca în cooperativa lor și plecau 
să lucreze cu ziua la I.A.S.

Pentru a se pune capăt acestei si
tuații s-a stabilit, pe bază de con
tract, ce forță de muncă disponibilă 
are fiecare cooperativă agricolă și în 
ce perioadă poate să lucreze la fer- 
meje I.A.S. în felul acesta cele 47 mi
lioane lei de care dispune I.A.S. 
Giurgiu pentru a angaja forță de 
muncă, zilieri și sezonieri, vor intra 
în bugetul cooperativelor agricole a- 
mintite, dar prin muncă organizată 
și cu avantaje reciproce. Pentru a 
substitui brațele de muncă angajate 
din unitățile cooperatiste, fermele 
I A.S le sprijină în aplicarea tehno
logiilor avansate la cultura cerealelor 
șl in zootehnie. Astfel, fermele I.A.S. 
vor lucra cu mijloacele mecanizate 
proprii unele lucrări pe terenurile 
cooperativelor agricole, cum sînt ier- 
bicidarea și întreținerea culturilor 
de porumb și floarea-soarelui, plata 
făcindu-se conform tarifelor în vi
goare. în schimb, brațele de muncă 
ce urmau să efectueze aceste lucrări 
vor fi utilizate la grădina de legume 
și la alte culturi prășitoare ale I.A.S., 
la acele munci ce nu se pot mecaniza. 
Cooperatorii din Drăghiceanu, de 
exemplu, vor asigura brațe de muncă 
pentru a lucra la grădină și în plan
tația de vie ale I.A.S. în schimb, în
treprinderea agricolă de stat va lu
cra mecanizat 150 ha porumb ale 
cooperativei. De precizat că I.A.S. 
Giurgiu cultivă 1 100 ha cu legume în 
ogor propriu și încă 300 ha în cul
tură succesivă și a planificat să ob
țină din acest sector 29 milioane lei. 
Aceasta necesita un volum mare de 
muncă manuală.

Cooperativa agricolă din Frățești 
va asigura, în mod organizat, 300 de 
brațe de muncă pentru I.A.S., dar în 
schimb va primi asistență tehnică la 
cultura cerealelor și plantelor tehnice. 
De asemenea, vor fi sprijiniți în se
lecția și îmbunătățirea raselor de a- 
nimale. Membrii cooperativei din 
Vodivoaia s-au angajat să efectueze 
unele lucrări manuale pe 250 ha ale 
I.A.S. în schimb, în afară de asistență 
tehnică, I.A.S. îi va ajuta cu utilaj 
greu pentru a defrișa 3 ha de teren 
cu cioate și mărăciniș. I.A.S. Giur
giu va mecaniza complet și erbicida 
la cooperativa agricolă din Stănești 
200 ha de porumb, 50 ha cu floarea- 
soarelui și 50 ha cu legume, în schimb 
va fi ajutată la alte lucrări de mai 
multe echipe de cooperatori.

Efectuarea unor lucrări mecanizate 
de către I.A.S. la cooperativele a- 
gricole din jur, pe lîngă că eliberează

o seamă de brațe de muncă, are șl 
rolul de a demonstra practic că prin 
aplicarea întregului complex de mă
suri agrotehnice, la timpul optim, 
se pot obține producții mari. Ideea 
centrală este ca membrii cooperatori 
și mecanizatorii din S.M.A. să-și în
sușească tehnica agricolă înaintată 
care se aplică în I.A.S. și să o extin
dă în cel mai scurt timp și în coo
perativele agricole pentru a obține 
producții superioare, la nivelul fer
melor din I.A.S. Cîteva cooperative 
agricole vor trimite echipe de coo
peratori care să lucreze la grădina 
de legume a I.A.S. un ciclu complet 
de producție pentru a-și însuși teh
nica avansată și apoi să aplice cele 
învățate în unitatea lor.

Acțiuni interesante de cooperare 
s-au stabilit și în sectorul zootehnic. 
Cooperatorii din Vedea, care au o 
fermă de 500 de vaci cu lapte și care 
construiesc un complex de creșterea 
porcilor de 10 000 capete pe an, vor 
fi sprijiniți cu animale de rasă și 
îndrumare tehnică pentru a aplica 
aceeași tehnologie ca în marile com
plexe din I.A.S. In schimb, coopera
tiva agricolă va trimite la I.A.S. coo
peratori, organizați în echipe și bri
găzi, care vor lucra la întreținerea 
culturilor prășitoare. Cooperatorii din 
Putineiu vor fi ajutați să extindă 
lucrările de mecanizare în sectorul 
zootehnic și vor da în schimb brațe 
de muncă la întreținerea culturilor și 
la recoltat.

Cooperare pe bază de avantaje re
ciproce s-a stabilit și în folosirea 
mai rațională a mijloacelor de trans
port. I.A.S. Giurgiu, care are o su
prafață de 23 800 ha teren, o îngră- 
șătorie cu o capacitate de 5 000 t car
ne taurine, 1 300 t carne de berbecuți 
șl o crescătorie de 300 t carne de pa
săre cu o producție globală în va
loare de 238 milioane lei în acest an, 
dispune de mijloace de transport cu 
o capacitate de 1 000 tone. De nu
meroase mijloace de transport dispun 
și cooperativele agricole. Dar nici la 
unitățile de stat, nici la cele coope
ratiste mijloacele de transport nu sînt 
folosite continuu, cu întreaga capaci
tate. S-a stabilit să se ajute reciproc 
cu mijloacele de transport în funcție 
de nevoi pentru ca acestea să fie 
folosite cu o mai bună eficiență eco
nomică.

Asemenea acțiuni de cooperare 
s-au stabilit între toate cele 26 de 
cooperative agricole din raza consi
liilor intercooperatiste amintite și a 
celor 29 de ferme ale I.A.S. Giurgiu. 
Pentru realizarea obiectivelor propu
se șefii de fermă din I.A.S. și spe
cialiștii din cooperative vor ține o le
gătură strînsă și, de la caz la caz, vor 
stabili perfecționarea formelor de 
cooperare și întrajutorare. Același 
lucru s-a stabilit și între ing. Gheor- 
ghe Hiotin, directorul I.A.S. Giurgiu, 
și președinții celor 5 consilii inter
cooperatiste din raza de activitate. 
Se va merge în fiecare cooperativă 
agricolă și, în funcție de condițiile 
specifice, se va stabili ce trebuie fă
cut și de ce este nevoie pentru ca 
acestea să devină în cel mai scurt 
timp unități agricole puternice cu 
producții la nivelul celor din fermele 
I.A.S.

Florea CEAUȘESCU

(Urmare din pag. I)

Mai sint peste trei săptămini pînă Ia 8 mal — ziua aniversării semicentenarului partidului și la redacție au Început să 
sosească știri care informează că, in multe întreprinderi industriale, angajamentele asumate in cinstea acestui eveniment au 
fost indeplinite și depășite. Rezultatele bune obținute sint încă o dovadă grăitoare a puternicului atașament al colectivelor de 
salariați față de partid, ele atestind, totodată, munca plină de inițiativă, holărîrea lor de a îndeplini cu succes sarcinile mobi
lizatoare pe acest prim an al cincinalului. Iată citeva din ultimele vești primite la redacție in acest sens.

UNITĂȚILE INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL PRAHOVA

PLOIEȘTI (corespondentul „Scînteii", C. Căpraru). — Mun
citorii, tehnicienii și inginerii din uzinele, fabricile, rafină
riile, schelele prahovene, muncind cu mult entuziasm și 
hărnicie au reușit ca încă de pe acum să-și depășească sub
stanțial angajamentul luat în cinstea zilei de 8 mai. Astfel, 
ei au produs, peste planul la zi, 217 tone oțel, 5 049 tone căr
bune brun, 1333 tone benzină, 2 364 tone uleiuri minerale, 
670 tone îngrășăminte chimice, 168 tone polietilenă, 5 200 buc. 
anvelope ATA, 79 000 mp geam tras, 148 buc. remorci bascu
lante, 2 300 buc. rulmenți speciali și alte mărfuri în va
loare de mai bine de 130 milioane lei (adică dublu față de 
angajamentul asumat). Colectivele industriale prahovene au 
înregistrat o depășire de aproape 6 milioane lei valută și la 
livrările către partenerii străini, obținînd și aici o depășire 
a angajamentului cu un milion lei.

în această mare întrecere pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor de plan se evidențiază In mod deosebit Combi
natul petrochimic Ploiești, întreprinderea „Electrocentrale"- 
Brazi, Rafinăria Ploiești, Uzina „1 Mai“, Uzina de meca
nică fină din Sinaia, Uzina de anvelope Florești, Fabrica de 
postav Azuga, Fabrica de hîrtie din Bușteni și alte uni
tăți.

ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI VRANCEA
FOCȘANI (prin telefon, de la Grigore Birlă).— Colecti

vele de muncitori, ingineri și tehnicieni din întreprinderile 
industriale ale jude țului Vrancea au consemnat rezultate 
remarcabile în activitatea economică. Astfel planul producției 
globale pe perioada 1 ianuarie—10 aprilie a.c., a fost realizat 
în proporție de 107,6 la sută, pe total județ obținîndu-se un 
spor de producție de 27 milioane lei — adică de trei ori mai 
mare ca angajamentul asumat pentru etapa de pînă la 
8 mai, în cinstea aniversării semicentenarului partidului. Și 
la ceilalți indicatori economici întreprinderile industriale

ale județului Vrancea au obținut rezultate superioare. Planul 
la producția-marfă a fost depășit cu 33 milioane lei, iar livră
rile pentru fondul pieței au fost cu peste 11 milioane lei mai 
mari în comparație cu prevederile, față de 4 milioane lei cît 
era angajamentul. în expresie naturală s-au obținut peste 
plan 1 300 mc bușteni de rășinoase, 2 650 mc bușteni gater 
stejar, 878 mc bușteni, diverse specii, 545 mc cherestea, 
1 200 000 lei confecții textile, 269 tone vopsea ignifugă și alte 
produse.

De asemenea, pînă la 10 aprilie a.c., planul de livrări la 
export s-a realizat în proporție de 103,5 la sută, angajamentul 
fiind întrecut cu 150 la sută. Rezultate bune s-au obținut și 
în ce privește indicatorii de eficiență. Angajamentul referitor 
la depășirea productivității muncii, asumat pe trimestrul I 
a.c., bunăoară, a fost realizat în proporție de 104 la sută.

ÎN ÎNTREPRINDERI DIN JUDEȚUL MUREȘ
TG. MUREȘ (corespondentul „Scînteii", Lorand Deaki).— 

Oamenii muncii din județul Mureș au obținut realizări de 
seamă în îndeplinirea angajamentelor luate în cinstea aniver
sării a 50 de ani de la crearea P.C.R. La producția-marfă an
gajamentul în valoare de 65 milioane lei, luat pe ansamblul 
întreprinderilor industriale mureșene, a fost depășit cu 15 
milioane lei. S-au livrat astfel beneficiarilor, peste prevede
rile planului, 3 221 tone carbid, 3,9 milioane cărămizi și blocuri 
ceramice, 1 330 mc cherestea rășinoase, mobilă în valoare de 
4,6 milioane lei și altele. De asemenea, în perioada care a 
trecut de la începutul anului în curs, s-au livrat suplimentar, 
la export, produse în valoare de 10 milioane lei valută, de- 
pășindu-se și angajamentele luate în acest domeniu.

Folosirea judicioasă a capacităților de producție, mobili
zarea și punerea în valoare a resurselor interne existente la 
fiecare loc de muncă au constituit obiectivul principal ur
mărit în activitatea organelor și organizațiilor de partid și a 
colectivelor de muncă din întreprinderi. Ca urmare, planul 
productivității muncii pe trimestrul I a fost îndeplinit și de
pășit, obținîndu-se peste nivelul prevăzut o productivitate de 
412 lei pe fiecare salariat, față de angajamentul de 350 lei 
pe un salariat cît era stabilit în perioada amintită.

Pistoalele de lm- 
plîntat bolțuri erau 
mecanisme folosite cu
rent în activitatea lor 
de muncitorii Trus
tului 2 instalațil-mon- 
taj din Capitală, 
cum nu mai 
datorită stării 
de uzură înaintată. 
Cum este normal să 
se procedeze în- 
tr-o asemenea situa
ție 7 Exact așa cum 
s-a și procedat : să se 
comande producătoru
lui, în speță Uzinei 
mecanice din Cugir, un 
nou lot din aceste 
mecanisme. Dar a tre
cut un an, al doilea și 
specialiștii 
menționat au început 
să-și piardă, vorba 
ceea, și răbdarea și tu
tunul. Pînă la urmă — 
cum ne-a scris la re
dacție inginerul 
Leabu, 
grupului 
re nr.

A- 
elnt, 

lor

trustului

din 
de

25

Ion 
cadrul 
șantie- 

din

București al trustului 
— nu le-a mai rămas 
nimic, deoarece și pis
toalele în cauză, repa
rate și răs-reparate, 
și-au urmat destinul 
lor firesc — casarea. 
Din nou legătura cu 
Cugirul. „A, 
lele PIB-1 ? — 
rat cineva din 
cerea uzinei, 
luat mina de 
Mi se pare 
face cineva la Cluj — 
și se vor numi PIB-2. 
Atîta știu, atît vă 
spun".

Cînd și de cine vor fi 
fabricate aceste meca
nisme, din cauza că
rora, in paranteză fie 
spus, este frînată exe
cuția pe unele șantie
re, rămîne o 
Să se invite la 
producătorul cu 
ficiarul ? Cu 
n-ar fi nici un 
tot au rămas fără tră
gaci I

pistoa- 
s-a mi- 
condu- 
Ne-am 

pe ele. 
că le va

taină, 
duel 

bene- 
PIB-1 
risc :

Buzunarul
cu superstiții

îndată ce pâmîntul s-a zvîntat, iar temperatura a atins nivelul optim, cooperatorii din Gruiu, județul Ilfov, cu ajutorul mecaniza
torilor, au trecut cu toate forțele la semănatul porumbului ' , Foto : S. Cristian

Puteți colinda în
treaga țară, dar oa
meni mai de cuvînt ca 
cei de la Uzina de 
țevi din Roman vă asi
gurăm că nu veți găsi. 
Cu mulți ani de zile în 
urmă, cineva a avut o 
idee : fraților, decît 
să ne lipsească utila
je, mal bine să ne pri
sosească. Și de a- 
tunci, se înghesuie în 
magaziile întreprinde
rii fel de fel de uti
laje, care de care mai 
arătoase și mai costi
sitoare.

Decanul de virstă și 
cel mai prețios expo
nat II constituie un ca- 
libror la rece în valoare 
de 16,50 milioane de 
lei, care, de curînd, 
și-a sărbătorit 11 ani 
de odihnă tihnită. Cui 
au folosit șl ce venituri 
au adus banii investiți 
in aceste utilaje, ră- 
mine un mister. Ca șl 
motivele pentru care 
— după cum ne 
scrie corespondentul 
nostru Gh. Baltă — 
conducerea uzinei pre-

feră să tot plătească, 
de ani de zile, însem
nate sume reprezen- 
tînd amortismentele 
pentru niște utilaje 
care hibernează.

Se pare însă că ve
nirea primăverii a in
spirat pe conducătorii 
întreprinderii să la 
(pentru a cita oară?) o 
hotărîre revoluționa
ră. In anul 1973, 
au spus el. vom pune 
în funcțiune calibrorul 
la rece. De ce tocmai 
atunci nu se știe pre
cis. Probabil au In ve
dere că utilajul va Îm
plini 13 ani de odihnă 
neîntreruptă — iar u- 
nii superstițioși consi
deră că 13 aduce no
roc.

Ce mal contează o 
amînare de încă doi 
ani 7 Doar unde merge 
mia, merge și suta 1 
Mal ales că amortiză
rile șl așa nu se plătesc 
din buzunarul propriu, 
d se suportă din bu
zunarul statului. No
roc de 13 I

Curg apele tulburi...
cu răspunderi limpezi

Apicultura 
pastorală
TULCEA (corespondentul 

„Scînteii", T. Oancea). Consiliul 
de administrație al unității eco
nomice intercooperatiste pentru 
creșterea albinelor din județul 
Tulcea, posesor a peste 5 400 de 
familii de albine s-a pregătit 
intens pentru obținerea unei 
bune producții de miere in 1971. 
In acest scop, au fost luate toate 
măsurile pentru înzestrarea teh- 
nico-materială a sectorului api
col. Au fost asigurate utilajele 
necesare, biostimulatorii, matei 
selecționate, familii de albine, 
faguri artificiali și altele. Tot
odată, in această perioadă la 
culesul de salcie vor fi transpor
tate peste 2 800 de familii Au 
fost identificate și stabilite ve
trele de amplasare a stupinelor 
in zona Turcoaia, Balta Cioba- 
nu-Dăeni, Delta Dunării — mila 
35 și masivul de salcie din izla
zul comunal Isaccea, unde au și 
fost transportați pentru noua 
campanie peste 1 000 de stupi, 
din care 300 in Delta Dunării.

plastice din Iași, în vederea clarifi
cării atît a aspectului tehnic, cît șl 
a celui economic al problemei". In 
ciuda avizului negativ dat de spe
cialiștii care prospectaseră piața ex
ternă, la 14 octombrie 1969, dintr-un 
ordin a cărui emanație nimeni din 
cei cu care am discutat nu-i cu
noștea sursa, instalația — • valorînd 
circa 9 milioane lei — a fost con
tractată. Acum se constată, cu stu
poare, eroarea !

înainte de a comenta mai depar
te acest caz, ne referim succint și 
la situația care a survenit recent la 
Fabrica chimică din Mărășești. După 
numai trei luni de la deschiderea 
șantierului, în care interval de timp 
au fost executate lucrări de dezvol
tare în valoare de aproape 5 milioa
ne lei, s-a dispus sistarea lucrărilor. 
Organele de resort ale Departamen
tului industriei alimentare au comu
nicat conducerii Ministerului Indus
triei Chimice că nu mai poate fi asi
gurată cantitatea de materie primă 
necesară realizării producției pla
nificate ; prin cîteva cuvinte au 
fost anulate nenumăratele avize fa
vorabile pe care le dăduseră timp 
de aproape doi ani, cît s-au purtat 
discuțiile în legătură cu pregătirea 
investiției de la Mărășești. Bineîn
țeles, superficialitatea organelor de 
resort ale Departamentului industriei 
alimentare nu acoperă simțul scă
zut de răspundere al titularului in
vestiției. Fără a avea indicatorii 
tehnico-economici aprobați, organele 
de resort ale Ministerului Industriei 
Chimice au dispus începerea lucră
rilor in condiții derogatorii, ceea ce 
constituie, o încălcare a normelor le
gale și firești de realizare a investi
țiilor.

Iată, pe scurt, istoria acestor pa
gube t într-un caz, o instalație mai 
mult stă decît funcționează, in ce
lălalt caz, amnle lucrări de construc
ție au fost abandonate. Putea fi e- 
vitată această irosire de fonduri ma
teriale ? Indiscutabil, da ! Cu con
diția ca la angajarea banilor statu
lui să se fi socotit temeinic, o dată, de 
două ori, de zece ori, dacă era ne
voie, pînă ce se obținea garanția 
unei eficacități economice Înalte.

De fiecare dată cind se comit re
gretabile erori, cel in cauză fac uz 
de întreg arsenalul de explicații. 
Desigur, nici în cele două împreju
rări pe care le-am amintit, explica

țiile și scuzele nu lipsesc. Se invocă 
— bunăoară, în cazul achiziționării 
instalației de recuperat sacii din po
lietilenă — necesitatea soluționării 
unei probleme de necontestabilă im
portanță și acuitate pentru economia 
națională, cum este atragerea în 
circuitul economic a tuturor resur
selor materiale, în speță a ambala
jelor și deșeurilor. Fără îndoială, 
trebuie să facem totul pentru a 
achiziționa cele mai înaintate rea

trării lor în funcțiune producții de 
înalt nivel calitativ, eficiente, care 
să răspundă necesităților actuale ale 
economiei.

tn ultimă instanță, aceeași falsă 
grabă constituie și cauza stopării e- 
xecuției lucrărilor la Uzina chimică 
din Mărășești. Superficialitatea asi
gurărilor date de specialiștii Depar
tamentului industriei alimentare ar 
fi ieșit cu siguranță la iveală, îna
inte de deschiderea lucrărilor, dacă

RĂSPUNDERE MAXIMA PENTRU 
ANGAJAREA BANULUI PUBLIC
lizări ale tehnicii contemporane, dar 
nu ghidîndu-ne doar după pros
pecte, reviste și comunicări știin
țifice, ci după ceea ce s-a a- 
plicat in practică, s-a verificat efec
tiv în producție. Or, în cazul a- 
mintitei instalații, numai despre așa 
cava nu poate fi vorba ! Exista un 
punct de vedere analitic care con
firma ineficacitatea soluției alese. 
Și, totuși, printr-o hotărîre arbitrară, 
realitatea a fost total ignorată.

Beneficiarul instalației se conso
lează acum cu gîndul că „partida" 
nu este încă pierdută. El speră că 
furnizorul străin va soluționa pînă 
la urmă neajunsurile tehnologice și 
constructive ale instalației S-ar pu
tea să se confirme pînă la urmă spe
ranțele beneficiarului ; asta dorim 
și noi. Dar de aici și pînă la a face 
din hazard o practică de lucru este 
o cale lungă ca de la cer la pămînt. 
Pentru că, în nici un caz, nu expe
riențe urmărim să facem prin reali
zarea programului de investiții, ci 
obiective productive, capabile să asi
gure Încă din primul moment al in

se aștepta avizarea indicatorilor teh
nico-economici. Deși organele Băncii 
de Investiții au manifestat o opozi
ție categorică față de cererea Mi
nisterului Industriei Chimice de a 
începe lucrările în regim derogatoriu, 
alte organe au acceptat-o, în pofida 
actualei legislații care interzice ca
tegoric asemenea practici.

Este locul potrivit să atragem a- 
tenția asupra compromisurilor pe 
care le practică încă unele organe 
economice centrale în cadrul legisla
ției în vigoare. In mai multe rîn- 
duri, conducerea partidului a subli
niat că nu este de nici un folos eco
nomiei practica de a se înscrie in 
plan și, respectiv, de a se începe lu
crări care nu au documentația șl 
indicatorii tehnico-economici apro
bați, idee care, de altfel, rezultă și 
din contextul legii privind organiza
rea, planificarea și executarea in
vestițiilor. Se vede că unor cadre cu 
răspunderi in activitatea de inves
tiții a Ministerului Industriei Chimice 
nu le este încă suficient de clar că 
pe calea derogărilor nu se cîștigă

nimic, ci numai se complică artifi
cial lucrurile, se scumpesc costurile 
investițiilor. Deși sînt prea bine cu
noscute cazurile, amintim că prin 
începerea lucrărilor de investiții în 
condiții derogatorii la unitățile de 
îngrășăminte cu azot nr. 1 Craiova 
și nr. 2 Tr. Măgurele, la instalațiile 
de PVC de la Combinatul chimic 
din Rm. Vîlcea, termenele planifi
cate de punere în funcțiune nu au 
fost respectate, deși în pledoaria 
pentru începerea derogatorie a lu
crărilor s-a mizat numai și numai 
pe argumentul că se cîștigă timp. In 
plus, în perioada de derogare s-au 
efectuat cheltuieli nejustificate, care 
au scumpit costul lucrărilor Iată că, 
în afara acestor dezavantaje, înce
perea în regim derogatoriu a lucră
rilor la Uzina chimică Mărășești a 
generat și un alt neajuns ; a îngreu
nat depistarea unei erori fundamen
tale, cum este asigurarea bazei da 
materii prime.

Acum, cînd sîntem puși tn fața 
unor acte de indiscutabilă nechib- 
zuință, se lasă să se înțeleagă că 
angajarea fondurilor de investiții ar 
comporta, în unele cazuri, o cotă de 
risc pe care trebuie să o acceptăm 
ca atare. Cu alte cuvinte, se dă de 
înțeles că nu-i cazul să discutăm 
prea mult dacă se cheltuiesc mai 
puțin gospodărește cîteva milioane 
sau zeci de milioane de lei, sume 
care, în fond, nu reprezintă decît un 
infim procent față de un program 
de investiții ce se ridică, în actualul 
cincinal, la sute de miliarde de lei. 
Nu numai că merită să discutăm 
serios asemenea erori șl gafe în 
activitatea de Investiții, ci mai 
ales merită să fie întreprinse mă
suri de natură să le pună capăt 
pentru totdeauna, fie că este vorba 
de obiective mari sau mici. Tot ceea 
ce s-a prevăzut prin plan să se in
vestească vizează intenții ferme, nu 
experimente ! Pentru a nu se irosi 
nici un leu, toți cei care intr-un fel 
sau altul au atribuții și răspunderi 
în gospodărirea unei părți impor
tante a venitului național au dato
ria ca, împreună și fiecare in parte, 
să-și sporească contribuția la conti
nua ridicare a eficientei economice 
a investițiilor, astfel ca orice obiec
tiv nou, orice capacitate de produc
ție nouă, indiferent de dimensiunile 
lor, să-și atingă scopul, să răspundă 
unor nevoi reale ale economiei, să 
contribuie la creșterea avuției națio
nale.

Cooperativa agricolă 
de producție Catanele 
din comuna Negoi- 
Dolj, are pe Valea Ba- 
lasanului o suprafață 
de peste 300 ha teren 
arabil. Din această su
prafață 72 ha sînt des
tinate culturilor de le
gume timpurii irigate. 
Cooperativa a făcut cu 
ani in urmă amenajări 
hidrotehnice ca bazine 
de retenție, 
alimentare 
stații de 
„începînd 
martie a.c., 
președintele cooperati
vei, Petre Bălan, nu 
mai putem folosi apa 
din pîrîu nici pentru 
irigații și nici pentru 
adăpatul celor 900 de 
bovine și 1500 de ol. 
Apa este poluată cu 
apele reziduale dever
sate de complexul de 
creșterea porcilor al 
I.A.S. Băilești. Toate 
intervențiile făcute de 
noi au rămas fără nici 
un rezultat". Cum s-a 
ajuns aici ? Tehnolo
gul șef al întreprinde
rii — inginerul șef — 
declara că de fapt gre
șeala pornește de la

canale de 
cu apă, 
pompare, 

din luna 
ne scrie

Pielea

proiectul de extindere 
al complexului care a 
început în anul 1968. 
Cei ce au hotărît a- 
ceastă extindere nu 
s-au Îngrijit mal Intii 
de condițiile de epu
rare a apelor rezldua- 

care au un înalt 
de nocivitate, 
complex por- 

Băilești, prin

le, 
grad 
I.A.S. 
cine 
departamentul Gostat, 
a solicitat Consi
liului Național al 
Apelor dreptul de a 
deversa apele rezidua
le în pîrîul Balasan. 
Surprinde însă răspun
sul : se dau indicații 
să se termine cît mai 
urgent stația de epura
re a apelor care se află 
In lucru, dar, totodată, 
se spune : „puteți de
versa apele în rîul 
Balasan pe răspunde
rea dv“. Și, cei de la 
I.A.S. complex porcine 
Băilești, acționează pe 
„răspunderea lor", cu 
consecințe deosebit de 
grave pentru unitățile 
cooperatiste din aval. 
Vin apele tulburi — 
dar răspunderile sint 
clare. Legile nu se in
terpretează în doi peri.

ursului
din pădure era 
de cherestea !

întreprinderea de a- 
provizionare tehnico- 
materială a agricultu
rii din Drăgășani, ju
dețul Vîlcea, avea imo
bilizate, la începutul 
anului, Intr-un stoc de 
material lemnos fon
duri în sumă de 885 006 
lei. La sfîrșitul lunii 
martie, deci după trei 
luni, la un control 
efectuat de organele 
Băncii agricole județe
ne s-a constatat că nu 
s-a luat nici o măsură 
pentru lichidarea sto
cului. Dimpotrivă, a- 
cesta a crescut la 
1 188 000 lei. Nu au ne
voie cooperativele a- 
gricole de material 
lemnos 7 Și încă cum ! 
Numai că întreprinde
rea de aprovizionare, 
după ce a achitat oco-

lulul silvic contrava
loarea materialului 
lemnos, nu s-a mai În
grijit ca acesta să fie 
transportat din locu
rile de exploatare in 
gările de expediție. 
Așa se face că din 
luna septembrie a anu
lui trecut lemnul faso
nat stă în pădure. In 
consecință, 
județeană 
agricole a blocat prin 
actul nr. 1 727 din 30 
martie 1971 o treime 
din salariul tov. Ne- 
greanu Dumitru, direc
tor și Lungu Marin 
contabil șef al între
prinderii de aprovizio
nare. Acum, poate lși 
vor aminti și de lem
nul uitat în pădure. 
Căci lemnul nu-i pie
lea ursului...

sucursala 
a Băncii
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„Partidul Comunist Român

De la revoluționarii
democrați la făurarii • • • _ PURTĂTOR DE

FLAMURI REVOLUȚIO
NARE.

a țării -1921-1944“
COMUNIST ROMÂN"

„CREAREA PARTIDULUI

Partidului Comunist Român
Este bine cunoscut faptul că — în 

perioada de aproape o sută de ani 
cuprinsă între momentul apariției 
pe arena vieții social-poiitice din 
tara noastră a proletariatului șl În
ființarea Partidului Comunist Ro
mân, — clasa muncitoare, mișcarea 
muncitorească au parcurs o întrea
gă evoluție, au acumulat o bogată 
experiență, P.C.R. fiind tocmai re
zultatul istoricește necesar al a- 
cestei evoluții și experiențe, con
fruntată cu noile cerințe ridicate 
de avîntul luptei revoluționare la 
șfîrșitul primului război mondial. 
Asupra acestei perioade, deosebit 
de complexe, ne oferă o interesan
tă sinteză, pe verticala istoriei, lu
crarea prof. univ. dr. Titu Geor
gescu (aflată sub tipar la EDI
TURA POLITICA». Lectura căr
ții ilustrează, prin forța de con
vingere a faptelor, că Partidul Co
munist Român este continuatorul, 
pe o treaptă superioară, a luptei 
revoluționare și democratice a po
porului român, al tradițiilor mișcă
rii muncitorești șl socialiste din 
țara noastră. Autorul enunță ideea 
că, încă din epoca de început a a- 
firmării clasei muncitoare pe scena 
politică a țării, se găsesc un șir de 
răspunsuri deosebit de utile pentru 
Înțelegerea unor trăsături ulterioa
re ale partidului de tip nou — ceea 
ce vine să confirme, o dată în plus, 
forța rădăcinilor adinei și trainice 
din care a crescut Partidul Comu
nist Român.

întreaga demonstrație făcută 
apoi pe cele aproape 300 de pagini 
ale lucrării slujește în chip fericit 
acestui punct de vedere.

Retine atenția analiza pe care o 
face autorul asupra specificului 
dezvoltării clasei muncitoare in 
țara noastră. Ca o clasă de primă 
generație, ieșită din mediul incan
descent al satului — arată el — 
clasa muncitoare s-a caracterizat 
de la început prlntr-o înaltă ener
gie revoluționară și spirit de re
voltă împotriva nedreptelor rin- 
duieil sociale, însușiri dovedite în 
puternicele acțiuni de luptă desfă
șurate încă la finele secolului tre
cut. Aceasta a constituit o impor
tantă premisă a formării de tim
puriu — la distantă de numai câ
teva decenii de la apariția prole
tariatului în România — a primu
lui său partid politic — Partidul 
social-democrat al muncitorilor. 
Autorul stăruie, de asemenea, asu
pra premiselor Ideologice ale fău
rind acestui partid — premise în 
care el distinge moștenirea celor 
mai Înaintate idei pașoptiste și, în 
același timp, răspîndirea tot mai 
largă, incepind din ultimele dece
nii ale secolului trecut, a principii
lor marxismului. Este semnificativ 
faptul — se subliniază în lucrare 
— că partidul muncitorilor din Ro
mânia a așezat de la început prin
cipiile marxiste la temelia activi
tății lut

Lucrarea scoate în evidență po
ziția profund progresistă a vechil 
mișcări muncitorești si socialiste 
fată de problemele esențiale ale 
dezvoltării societății românești, 
atașamentul său față de înaltele 
idealuri de eliberare națională și 
socială ale poporului român și, în 
același timp, atitudinea activă de 
solidaritate internaționalistă ce i-a 
fost mereu proprie de la primele 
el Începuturi.

Tradițiile Înaintate ale mișcării 
muncitorești, legătura ei organică

cu realitățile țării, spiritul revolu
ționar. patriotismul fierbinte și 
internaționalismul consecvent — 
conchide autorul — au constituit 
un patrimoniu neprețuit, acumu
lări care au pregătit și au făcut 
posibile, în focul marilor bătălii de 
clasă de la sfîrșitul primului 
război mondial, transformarea par
tidului socialist în partid comunist.

Extrem de utilă ni se pare inclu
derea în carte a unei selecții de 
documente fundamentale — înce- 
pînd cu programele revoluției de 
la 1848 în Țările Române și încheind 
cu documentele congresului de 
constituire a Partidului Comunist 
Român.

Un merit care onorează în egală 
măsură cartea constă în aceea de 
a ne fl fost prezentată o lucrare 
scrisă într-o manieră atrăgătoare, 
într-un stil plăcut. Prin toate a- 
cestea, cartea se recomandă singu
ră pentru a fi citită atît de spe
cialiști, cît și de marele public.

Gh. I. IONIȚA 
doctor In istorie

Sub acest titlu se 
află sub tipar, la E- 
DITURA ȘTIINȚIFI
CA, o amplă mono
grafie, elaborată de un 
colectiv de cercetători 
de la Institutul de stu
dii istorice și social- 
poiitice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., sub re
dacția lui Ion Popescu- 
Puțuri și Augustin 
Deac.

Lucrarea prezintă 
procesul complex al 
dezvoltării mișcării 
muncitorești și socia
liste din România în 
anii avîntului revolu
ționar din 1918—1921, 
rolul decisiv pe care 
l-a jucat în acest pro
ces factorul intern 
— maturizarea și creș
terea combativității 
proletariatului român, 
înmănuncherea lao
laltă a energiilor po
porului ca urmare a 
Unirii din 1918, pre
cum și importanța fac
torului extern, în spe
ță influența primului 
stat socialist, ca rezul
tat al Marii Revoluții 
Socialiste din Octom
brie.

Utilizînd un amplu 
material informativ și 
adîncind cercetările 
privind această perioa
dă de o excepțională 
efervescență revolu
ționară, lucrarea re-

levă fenomene și mo
mente inedite ale a- 
dîncului proces de cla
rificare politică și i- 
deologică desfășurat în 
rândurile vechiului 
partid socialist, proces 
care a dus la cristali
zarea necesității tran
sformării partidului so
cialist într-un partid 
de tip nou, construit 
pe baza ideologiei 
marxist-leniniste — 
partidul comunist.

O vie oglindire își . 
găsește în paginile lu
crării greva generală 
din octombrie 1920, 
punctul culminant în 
șirul marilor bătălii 
de clasă din perioada 
avîntului revoluționar ; 
sînt analizate urmări
le grevei generale, și 
în mod deosebit in
fluenta pe care ea a 
avut-o asupra clarifi
cării politice șl ideo
logice din mișcarea 
muncitorească.

Monografia stăruie a- 
supra momentului isto
ric pe care l-a consti
tuit congresul din mai 
1921. Sînt 
intensa activitate 
pregătire 
lui, votul 
a decis 
partidului 
în sfîrșit 
intern și internațional.

prezentate 
de 

a congresu- 
istoric care 

înființarea 
comunist, 

ecoul larg,

al creării P.C.R. Un 
capitol aparte anali
zează importanța isto
rică a creării P.C.R., 
relevînd cotitura pe 
care a reprezentat-o 
în istoria proletariatu
lui, ca și în viața în
tregului nostru popor. 
Crescut din trunchiul 
vechii noastre mișcări 
muncitorești și socia
liste — arată autorii — 
P.C.R. a preluat tot ce 
era mai valoros în 
experiența și tradi
țiile revoluționare ale 
acesteia. Crearea P.C.R. 
nu a reprezentat însă 
doar o simplă continu
are a acestei mișcări, ci 
o transformare a el ca
litativă, ridicarea pe 
o treaptă superioară 
de dezvoltare, ca re
zultat al însușirii tră
săturilor proprii parti
dului de tip nou, mar- 
xist-leninist, al clasei 
muncitoare.

Un ultim capitol în
fățișează în mod sin
tetic drumul eroic de 
luptă pe care l-a stră
bătut P.C.R., de-a lun
gul existentei sale de 
50 de ani, drum al 
curajului, abnegației 
și dăruirii pentru vic
toria cauzei clasei 
muncitoare. pentru 
cauza socialismului.

Ada GREGORIAN

• llie Ceaușescu — P.C.R. 
STEGARUL LUPTELOR RE
VOLUȚIONARE.

• Olimpiu Matichescu — A- 
PARAREA PATRIOTICA.

* ♦ * — NAȚIUNEA Șl CON
TEMPORANEITATEA (stu
dii).

Editura Academiei

♦

PROBLEME ALE PERFEC
ȚIONĂRII CONDUCERII 
ÎNTREPRINDERII INDUS
TRIALE ; — culegere.

Geta Dan Spînoiu — RE- 
............ ............. ÎN CO- 

MUNCA
LAȚIILE UMANE 
LECTIVELE DE 
DIN INDUSTRIE.

Șl PRO-* * — METODE
CEDEE TEHNICE DE CAL
CUL ECONOMIC APLICA. 
TE ÎN AGRICULTURĂ 
(voi. I.) .

între ultimele apariții ale EDITU
RII MILITARE semnalăm și volu
mul cu acest titlu, elaborat sub 
egida Institutului de studii istorice 
și social-poiitice de pe lingă C.C. 
al P.C.R.

In întreaga lucrare își găsește o 
pregnantă subliniere faptul că parti
dul comunist s-a putut afirma, de la 
început, ca un factor politic apt să 
determine prefaceri adinei în rapor
tul forțelor de clasă, să se dezvolte 
el însuși și să conducă cu succes 
luptele pentru transformarea revo
luționară a societății, pentru că 
și-a avut rădăcinile adine împlîn- 
tate în solul vieții economice și 
social-poiitice românești, însăși 
crearea sa fiind rezultatul nemij
locit al maturizării, timp de o ju
mătate de veac, a maselor prole
tare și a organizațiilor ei, rodul 
clarificărilor politice și al confrun
tărilor de clasă într-un moment de 
avlnt Impresionant al mișcării 
muncitorești din România și din 
lumea Întreagă. Este o idee clar 
afirmată în studiul lui Tltu Geor
gescu.

In paginile volumului se demon
strează că partidul, manifestîn- 
du-se — încă de la înființa
rea sa — ca exponent fidel 
tereselor fundamentale ale 
muncitoare, ale întregului 
român, a militat consecvent 
obosit pentru restabilirea unității 
de acțiune a mișcării muncitorești. 
Abordind această temă, Florian 
Tănăsescu și Ion Iacoș evidențiază 
procesul complex de afirmare uni-

semnate de Al. Gh. 
Zaharia și Aurică Si- 

consacrate activității 
în vederea coalizării 

Și

al in- 
clasei 
popor 
și ne-

tară a clasei muncitoare în viața 
social-politică a țării între anii 
1921—1937. îndeosebi în timpul ma
rilor bătălii de clasă din ianuarie- 
februarie 1933.

Dumitru Tuțu, Florian Tacă, Flo
rian Ncdclcu analizează efortul 
comuniștilor, în fruntea maselor 
largi ale poporului român, animate 
de sentimente antifasciste, pentru 
bararea ascensiunii fascismului în 
țara noastră, pentru apărarea In
dependenței, suveranității naționa
le și integrității teritoriale a Ro
mâniei.

Studiile
Savu, Gh. 
mion sînt 
partidului
forțelor naționale antifasciste 
antihitleriste în preajma celui de-al 
doilea război mondial, respectiv 
politicii de alianțe largi a P.C.R. 
în pregătirea și înfăptuirea insu
recției armate din august 1944.

Documentat și convingător înfă
țișează Viorica Moisuc și Gh. Ma
tei concepția patriotică a P.C.R., 
in problemele politicii externe a 
României in perioada 1938 — sep
tembrie 1939 — perioada sumbră,
cu probleme de o deosebită gravi
tate pentru soarta țării.

Caracterizindu-se printr-o trata
re obiectivă, studiile înmănunchea
te in culegere constituie o contri
buție notabilă la creionarea am
plei fresce a istoriei semicentenare 
a gloriosului nostru partid.

Gh. ZAMFIR

„Din lupta antifascistă Aron PETRIC, Gh. ȚUȚUI „Presa muncitorească

pentru independența
suveranitatea României"

Intre 
aureolează 
partidului nostru de-a 
lungul celor cinci de
cenii care au trecut 
de la apariția sa pe 
scena vieții social-po- 
litice românești se si
tuează lupta sa neșo
văitoare pentru apă
rarea libertății și in
dependenței naționale 
a României.

Analizei diferitelor 
momente și caracteris
tici ale acestei lupte, 
în perioada 1933—1944, 
l-au consacrat acad. 
P. Constantinescu-Iași, 
conf. univ. V. G. 
nescu, dr. Gh. I. 
niță, cercetător 
Smîrcea, dr. Ion 
Oprea, col. C. Nico- 
lae, dr. Maria Covaci, 
dr. Aurel Petri, cerce
tător Olimpiu Mati
chescu studiile înmă
nuncheate în lucrarea 
cu titlul de mai 
apărută recent, 
egida Institutului 
studii istorice și 
cial-politice de pe 
gă C.C. al P.C.R., în 
EDITURA MILITARĂ.

Lucrarea pune în 
lumină pericolele pe 
care le-a creat pentru 
independenta și suve
ranitatea țării politica 
claselor exploatatoare

trăsăturile ce 
activitatea

lin România, instau
rarea dictaturii hitle- 
riste în Germania șl 
extinderea continuă a 
agresiunii naziste, as
censiunea organizații
lor fasciste 
riorul țării.

împotriva 
lui, pentru 
fruntariilor 
independenței și suve
ranității sale, s-a ridi
cat cu toată hotărârea 
partidul comunist, 
partidul clasei munci
toare, făcînd tot ce i-a 
stat în putință pentru 
Înmănuncherea în a- 
ceastă luptă a tuturor 
forțelor sănătoase, pa
triotice ale națiunii. 
Lucrarea înfățișează 
lupta neobosită desfă
șurată de partid în 
perioada 1933—1940,
cînd a inițiat largi ac
țiuni de masă, cum au 
fost marile demon
strații de protest împo1- 
trivg politicii fasciste 
de revizuire a grani
țelor țărilor dunărene, 
împotriva „acordului 
de la Miinchen", a 
odiosului dictat fascist 
de la Viena ș.a.

într-un mod viu este 
scoasă în relief în lu
crare poziția patrioti
că a unor oameni po
litici democrați, a unor 
reprezentanți de preș-

tigiu ai intelectualită
ții care au susținut 
ferm lupta împotriva 
fascismului intern și 
a hitlerismului.

Studii aparte prezin
tă formele multiple în 
care s-a manifestat 
mișcarea de rezisten
ță antifascistă a po
porului român, acțiu
nile curajoase, pătrun
se de adine patriotism, 
desfășurate de P.C.R. 
în anii dictaturii, fas
ciste, pentru răsturna
rea clicii antonesciene, 
pentru eliberarea țării 
de sub jugul hitlerist. 
Cu deosebit relief este 
prezentat rolul P.C.R. 
ca inițiator și organiza
tor al insurecției ar
mate din august 1944, 
care, o dată cu elibe
rarea țării de sub ju
gul fascist, a deschis 
poporului român dru
mul spre o indepen
dență reală.

înfățișînd documen
tat, convingător, unele 
din aspectele esențiale 
ale ' temei abordate, 
culegerea de studii 
contribuie la cunoaș
terea aprofundată a 
luptei P.C.R. pentru a- 
părarea intereselor 
fundamentale ale po
porului român.

„Frontul Unic Muncitoresc

in România"
și socialistă din România"

(Volumul al lll-lea, 1917-1919)
Este bine cunoscut că unitatea 

reprezintă o condiție hotărîtoare a 
forței clasei muncitoare, chezășia 
îndeplinirii cu succes a misiunii ei 
istorice de conducătoare a luptei 
revoluționare a tuturor celor ce 
muncesc pentru eliberarea din ex
ploatare și asuprire.

România este una din primele 
țări în care s-a realizat unitatea 
politico-organizatorică a clasei mun
citoare, această unitate înfăptuin- 
du-se într-un îndelungat proces 
care a fost încununat prin unifica
rea, în 1948, a partidului comunist 
și a partidului social-democrat, pe 
baza ideologiei marxist-leniniste, in 
Partidul Muncitoresc Român.

Analizînd modul în care s-a fău
rit unitatea clasai muncitoare din 
țara noastră, lucrarea lui A. Petric 
și Gh. Țuțui, aflată sub tipar la 
EDITURA POLITICĂ, aduce o con
tribuție valoroasă la prezentarea u- 
nui proces de însemnătate primor
dială pentru dezvoltarea mișcării 
noastre muncitorești revoluționare. 
Cititorului i se evidențiază pregnant 
rolul unității muncitorești in crește
rea forței și combativității acțiuni
lor revoluționare. Se relevă, tot
odată, consecințele pozitive ale a- 
cestor acțiuni asupra unității în
săși, contribuția lor la înrădăcina
rea tot mai adîncă a ideii de uni
tate în conștiința muncitorimii. Din 
acest punct de vedere, autorii a- 
nalizează experiența luptelor revo
luționare din anii 1929—1933, pe
rioadă în care frontul unic al mun
citorimii s-a dovedit osatura so
lidă a puternicelor acțiuni pro
letare.

Un interes deosebit prezintă ana
liza făcută în lucrare asupra tacti
cii Partidului Comunist Român. 
Relevînd că efortul pentru realiza
rea unității a reprezentat o con
stantă în activitatea P.C.R. de-a 
lungul întregii sale existențe, au
torii arată că P.C.R. a folosit în a- 
ceastă privință multiple mijloace, 
îmbinînd acțiunea in rîndurile ma
selor largi muncitorești, pentru 
făurirea frontului unic de jos, cu 
acțiunile de sus, la nivelul condu
cerilor centrale ale partidelor mun
citorești și ale organizațiilor sin
dicale, ducînd o politică elastică de 
dezvoltare a colaborării cu aceste 
partide și organizații.

în mod nuanțat sint analizate și 
dificultățile care au stat în calea 
făuririi unității — datorate fie ma
nevrelor burgheziei, fie politicii 
scizioniste a liderilor social-demo- 
crați de dreapta, precum și unor 
manifestări de sectarism și exclu
sivism din partea P.C.R., mani
festări pe care partidul a reușit să 
le depășească treptat în procesul 
dezvoltării istorice.

Autorii lucrării urmăresc cu a- 
tenție cum după 1933, în anii lup
tei împotriva pericolului fascist, 
ai dictaturii fasciste si ai războiu
lui hitlerist, ideea unității munci
torimii capătă contururi tot mai 
precise. In carte sînt prezentate 
tratativele și înțelegerile realizate, 
acțiunile și demersurile neobosite 
ale P.C.R., 
clarificare in rîndurile 
mocrației. întărirea rolului 
telor de stingă din cadrul 
care se pronunțau pentru 
de acțiune. Ca urmare, în 
1944, în perioada în care se pregă
tea nemijlocit înfăptuirea insurec
ției armate, P.C.R. și P.S.D. au în
cheiat Frontul Unic Muncitoresc.

Semnificațiile acestui eveniment, 
importantele lui efecte pentru creș
terea capacității de luptă a prole
tariatului, pentru coalizarea tutu
ror forțelor patriotice ale națiunii 
în jurul clasei muncitoare șl în
tărirea rolului ei conducător în 
lupta de eliberare națională, iar, 
mai tîrziu, în desfășurarea revolu
ției populare, sînt amplu înfățișate.

Lucrarea stăruie asupra modulul 
în care s-a ajuns la desăvîrșirea 
unității politice și organizatorice a 
clasei muncitoare, relevînd că par
tidul unic muncitoresc s-a creat 
printr-un proces de contopire orga
nică a P.C.R. și P.S.D. pe bazele 
marxism-leninismului, ca rezultat al 
acțiunii conștiente și voinței mem
brilor lor, al apropierii, în decursul 
îndelungatei lor colaborări, al înțe
legerii faptului că în condițiile isto
rice specifice României interesele 
clasei muncitoare, ale întregului 
popor român puteau fl cel maj bine 
slujite prin existența unui singur 
partid muncitoresc.

Abordînd o problemă de o deose
bită importanță, de real interes nu 
numai pentru țara noastră, ci și 
pentru experiența generală a miș
cării muncitorești internaționale, 
lucrarea se impune atenției și evi
dențiază încă o dată capacitatea de 
acțiune și gîndire originală a par
tidului nostru, care i-a permis so
luționarea cu succes a unei pro
bleme politico-sociale de importan
tă decisivă pentru dezvoltarea so
cialistă a României.

Continuind opera de valorificare 
a bogatelor tradiții ale publicisticii 
mișcării revoluționare din România, 
Institutul de studii istorice și 
social-poiitice de pe Ungă C.C. al 
P.C.R., prin intermediul EDITURII 
POLITICE, a pus de curînd la înde
mâna cititorilor prima parte a vo
lumului al III-lea al lucrării de 
mari proporții „Presa muncito
rească și socialistă din România". 
Acest nou tom reliefează activita
tea presei noastre muncitorești și 
socialiste din septembrie 1917 pînă 
în iunie 1919, prezentînd, prin sub
stanțiale studii monografice și 
ample selecțiuni antologice, 29 de 
publicații, între care „Lupta", „So
cialismul", „Adevărul", „Lupta so
cialistă", „Erdelyi Munkăs", „Revo
luția socială", „Wahrheit".

Lucrarea ilustrează capacitatea 
presei muncitorești și socialis
te de a sesiza și aborda com
bativ coordonatele esențiale ale pe
rioadei : agravarea contradicțiilor e- 
conomice, sociale și politice ale so
cietății românești, adîncirea pră- 
pastiei dintre clasele exploatatoare 
și cele exploatate, creșterea fără 
precedent a luptei proletariatului 
și radicalizarea celor mai largi 
mase populare, concretizate în uria
șul avînt revoluționar ce caracte
riza epoca respectivă. Numeroase 
sînt articolele care, relevînd cadrul 
intern favorabil creat pentru dez
voltarea forțelor progresiste, a pro
letariatului, în urma realizării sta
tului național-unitar român, condi
țiile internaționale noi intervenite 
după victoria Revoluției din Oc
tombrie 1917, demonstrează, totoda-

tă, conexiunea intimă dintre lup
ta pentru revendicările imediate, 
general-democratice, și lupta pen
tru cauza clasei muncitoare, pentru 
idealurile socialiste. In acest con
text sînt abordate variatele aspec
te privind organizarea, radicaliza
rea, unificarea și centralizarea or
ganizațiilor muncitorești, lupta de 
clarificare ideologică menită să dea 
o nouă orientare programatică, 
strategică și tactică mișcării revo
luționare, să o înalțe pe o treaptă 
nouă. Volumul ne arată că militan- 
ții înaintați ai mișcării muncitorești 
au făcut din coloanele presei o 
tribună de acțiune combativă îm
potriva reformismului, de afirmare 
a ideologiei marxist-lenlniste, a ne
cesității transformării partidului 
socialist în partid comunist, singu
rul capabil să organizeze și să 
conducă proletariatul la înfăptuirea 
misiunii sale istorice.

Se cere subliniat că presa socialis
tă română, fără excepție, și-a făcut 
un punct de onoare și un merit 
istoric din a fi un propagandist 
activ al solidarității internaționa
liste cu Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie, cu revoluțiile pro
letare din Germania și Ungaria, cu 
lupta revoluționară a maselor 
muncitoare din toate țările.

Parcurgînd cele 700 de pagini ale 
acestui volum, cititorul va înțelege 
mai bine rolul important îndeplinit 
de presa muncitorească și socialistă 
din această perioadă în procesul 
social complex care urma să dea 
naștere Partidului Comunist Român.

Z. GHEORGHE I. TEODORESCU

Constantin VLAD

Ion MITRAN Paul DOBRESCU
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„ESEURI DESPRE NAȚIUNE'
Complexitatea și conți

nutul bogat al transfor
mărilor prin care a tre
cut și trece societatea u- 
mană atestă cu preg
nanță că națiunea consti
tuie forma de comunitate 
socială a cărei viabilitate 
este cerută de înseși le
gile obiective ale istoriei, 
că drumul spre progres 
al popoarelor trece în mod 
necesar prin afirmarea 
deplină și multilaterală a 
națiunilor. Coordonatele 
fundamentale ale rapor
turilor dintre națiuni — 
egalitate în drepturi, în
tărirea suveranității și a 
independenței, neameste
cul în treburile interne 
ale altora — au devenit 
principii de importanță 
vitală pentru climatul po
litic mondial. De aici 
acuitatea și actualitatea 
problemelor privind na
țiunea în lumea contem
porană, direcțiile și per
spectiva evoluției social- 
economice și politice a na
țiunilor, căile dezvoltării 
noilor relații internațio
nale, în condițiile coexis

tenței unor țări cu siste
me social-poiitice diferite.

Unor asemenea proble
me, aspectelor lor majore, 
teoretice și practic-poli- 
tice le consacră Constan
tin Vlad lucrarea „Eseuri 
despre națiune" aflată 
sub tipar la EDITURA 
POLITICA. Autorul face o 
incursiune cuprinzătoare 
în literatura de speciali
tate de la noi și de peste 
hotare, își exprimă punc
tul de vedere în legătură 
cu definirea conceptului 
de națiune, relevă princi
palele modalități de exis
tență a națiunilor in epo
ca noastră, subliniază ro
lul lor activ, creator în 
istorie, mai ales în per
spectiva înfăptuirii revo
luției și construcției so
cialiste.

Una din Ideile de bază 
ale lucrării este aceea că 
dacă apariția și, mai ales, 
afirmarea națiunilor se 
situează istoricește în eta
pa constituirii și ascen
siunii burgheziei, condiții
le socialismului sint pro
pice afirmării depline, in
tegrale, înfloririi lor mul
tilaterale și, în consecin-

ță, favorabile fructificării 
întregii capacități crea
toare a fiecărei națiuni.

Autorul relevă deosebit 
de pregnant ideea că în 
întreaga sa activitate 
Partidul Comunist Român 
pornește de la aprecierea 
imensului rol al națiunii 
în evoluția societății, în 
lumea contemporană, su
bliniind totodată valoroa
sa contribuție adusă de 
partidul nostru în ultimii 
ani la fundamentarea teo
retică, în spiritul și pe 
baza concepției marxist- 
leniniste, a rolului națiu
nii, a raporturilor ce tre
buie să caracterizeze re
lațiile dintre ele. Socia
lismul, departe de a des
ființa particularitățile na
ționale, creează, pentru 
prima dată în istorie, con
diții pentru afirmarea de
plină a ființei naționale a 
popoarelor, pentru înflo
rirea multilaterală a vieții 
lor materiale și spirituale.

Treaptă superioară a 
progresului social, socia
lismul a devenit nu nu
mai orînduirea care asi
gură echitatea socială și

posibilitatea unei dezvol
tări economice rapide, dar 
și orînduirea care dă po
poarelor conștiința unei 
adevărate renașteri na
ționale, care potențează 
forța lor creatoare.

Este un merit al lucră
rii că, într-o formă con
centrată, printr-o argu
mentare științifică, pole- 
mizînd convingător, de pe 
poziții principiale, cu opi
nii care minimalizează 
sau neagă rolul națiunii 
în epoca actuală, reușește 
să pună în lumină princi
palele coordonate ale afir
mării națiunii în condiții
le contemporane și, îndeo
sebi, în condițiile socialis
mului. Cele trei eseuri — 
„Națiunea, formă de co
munitate umană", „Națiu
ne și. determinism", „So
cialismul și națiunea" — 
se constituie de fapt în
tr-o lucrare unitară ce o- 
feră cititorului atît o sin
teză cuprinzătoare a pro
blemei, cit și teme de re
flecție, argumente pentru 
dezbateri științifice crea
toare.

„ adîncirea procesului de 
social-de- 

elemen- 
acesteia 
unitatea 

aprilie

Ca urmare a marilor victorii ob
ținute în ultimele decenii, sub con
ducerea Partidului Comunist Român, 
a răsturnării claselor exploatatoare 
de la putere, a instaurării proprie
tății socialiste asupra mijloacelor 
de producție și a generalizării re
lațiilor socialiste în întreaga econo
mie, structura socială a țării noastre 
a cunoscut adinei prefaceri.

Structura socială a României so
cialiste formează obiectul de stu
diu al culegerii cu acest titlu afla
tă sub tipar la EDITURA POLITI
CA. Studiile ce o alcătuiesc, în cea 
mai mare parte rezultatul unor in
vestigații sociologice, surprind și a- 
nalizează din multiple unghiuri de 
vedere schimbările petrecute în anii 
socialismului în ansamblul structu
rii sociale, ca și în cadrul diferi
telor clase și categorii sociale din 
țara noastră. Caracteristica esenția
lă a societății noastre — unitatea 
politică a întregului popor — este 
relevată intr-un amplu studiu al 
prof. univ. Petre Constantin. Sînt 
scoase in evidență aci atît modul în 
care a luat naștere această unitate, 
cit și temeiurile ei, în primul rînd 
baza ei economică-socială. Se de
monstrează, jn același timp, că nu 
este vorba de un fenomen încheiat, 
ci de un proces în plină evoluție, 
unitatea poporului român întărin- 
du-se continuu ca rezultat al schim
bărilor care au loc în sfera pro
ducției materiale, al perfecționării 
structurilor sociale, al ridicării ni-

velului de conștiință a oamenilor 
muncii.

Situației clasei muncitoare în so
cietatea noastră îi sînt consacrate 
studiile semnate de Marin Nedelea, 
Ion Iuga și O. Hoffman care anali
zează transformările calitative cu
noscute de ea în acești ani, și, în 
mod deosebit, ridicarea continuă a 
nivelului său politic, tehnic și cul
tural, receptivitatea față de noile 
cuceriri ale științei moderne — 
transformări care atestă capacita
tea sa de a-și exercita și în conti
nuare cu deplin succes rolul de 
clasă conducătoare ■ societății 
noastre.

Misiunii țărănimii în societatea 
socialistă, evoluției și dezvoltării ei, 
îi sînt dedicate două studii semnate 
de Vasile Niță și, respectiv, M. Fu- 
lea. Schimbările petrecute în viața 
țărănimii, datorită politicii partidu
lui de transformare socialistă a a- 
griculturii. de dezvoltare a bazei 
tehnlco-materiale și de moderniza
re a producției agricole, creșterea 
nivelului său cultural și politic au 
transformat-o — se demonstrează în 
studii — într-o clasă nouă, a cărei 
contribuție la edificarea socialis
mului, Ia conducerea treburilor de 
stat este tot mai mare.

Remarcabile sînt, de asemenea, 
cercetările asupra situației intelec
tualității, semnate de Haralambîe 
Ene, I. Aluaș, N. Kallos, A. Roth, 
T. Rotariu, Aurel Opreanu, Roman 
Morar etc. Studiile relevă crește
rea considerabilă a numărului inte
lectualilor — cu mult superioară

față de media creșterii îutregii 
populații — expresie concludentă a 
faptului că noua orînduire își asi
milează intens știința, ca o condiție 
principală a progresului ei. Sînt re
levate, în același timp, convingător 
resorturile legăturilor trainice din
tre intelectualitate și masele largi 
ale poporului, ale profundului ei 
atașament față de partid, față de 
cauza construcției socialiste.

Se cuvine subliniat că multe din 
studii se încheie cu puncte de ve
dere și concluzii prețioase pen
tru îndrumarea activității anu
mitor sectoare pe baze știin
țifice, fundamentarea justă a de
ciziilor la diferite niveluri. Des
prindem, dintre ele, pentru exem
plificare, pe cele referitoare la sar
cinile organelor competente de a 
pregăti din timp, pe baza cercetării 
sociologice, diversificarea profesio
nală a clasei muncitoare, corespun
zător cerințelor progresului tehnic, 
sau cele privind necesitatea specia
lizării unităților agricole tocmai 
pentru a compensa deplasarea de 
populație din mediul rural spre cel 
urban.

Observînd că studiile sînt Inegale 
ca valoare — unele din ele se men
țin mai mult la un nivel abstract 
•— subliniem însă că prin aria vastă 
a problemelor 
șează, volumul 
real interes la 
cială.
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SOSIREA DELEGAȚIEI PARTIDULUI 
SOCIALIST FRANCEZ, 

CONDUSĂ DE ALAIN SAVARY
Joi seara a sosit la București dele

gația Partidului Socialist Francez 
condusă de Alain Savary, prim-se- 
cretar al P.S.F., care la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român va face o vizită de 
prietenie în țara noastră.

Din delegație tac parte Robert Ver- 
dier, membru al Comitetului Direc
tor, secretar al P.S.F., și Marcel Ll- 
vian, consilier Juridic, însărcinat cu 
afaceri sociale al P.S.F.

ÎNTÎLNIRE IA C.C. AL P.C.R.
Joi după-amiază, tovarășul Paul 

Niculescu-Mlzil, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C.C. al P.C.R., 
s-a întilnit cu tovarășul Laurie 
Aarons, secretar general al Partidu
lui Comunist din Australia, care, la

Manifestări dedicate 

semicentenarului partidului
Numeroși oameni ai muncii din 

Moreni au audiat joi după-amiază, 
la clubul petroliștilor din localitate, 
expunerea tovarășului Nicolae Tă- 
bîrcă, prim-secretar al Comitetului 
județean Dîmbovița al P.C.R., pre
ședintele Consiliului popular jude
țean. intitulată „Făurirea P.C.R. — 
moment de însemnătate istorică in 
viața țării".

Vorbitorul a Înfățișat drumul glo
rios străbătut de partid in cele cinci 
decenii de existență, lupta desfășu
rată pentru apărarea intereselor vi
tale ale poporului, pentru eliberarea 
socială și națională, pentru făurirea 
unei Românii prospere, libere și in
dependente.

In Încheiere, ansamblul artistic al 
schelei Moreni a prezentat un spec
tacol dedicat semicentenarului parti
dului.

★
MIERCUREA CIUC (prin telefon 

de la Istvan Bartunek) : Ieri după- 
amiază, la Miercurea Ciuc s-a des
chis expoziția intitulată : „Județul 
Harghita in anii 1965—1970“, în ca
drul manifestărilor dedicate semicen
tenarului Partidului Comunist Ro
mân. La deschiderea expoziției au 
fost prezenți tovarășul Fazekaș Lu
dovic, prim-secretar al comitetului 
județean de partid, președintele co
mitetului executiv al consiliului 
popular județean, reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
cadre de conducere ale organizații
lor economice, numeroși oameni ai 
munclL

★
în cadrul manifestărilor consacrate 

semicentenarului Partidului Comunist 
Român, Comitetul Național pentru 
Apărarea Păcii a organizat joi în 
Capitală un dialog pe tema „Un glo
rios jubileu".

Dialogul a fost susținut de George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe, care a răs
puns Întrebărilor puse de participan- 
ții la întîlnire cu privire la politica 
externă a Republicii Socialiste Ro
mânia.

★
Participanțli la plenara Consiliului 

politic, al cărui secretar este gene- 
ralul-maior Gomoiu Gheorghe, au 
trimis o telegramă Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, 
în care, după ce se exprimă cea 
mai vie recunoștință partidului, pen
tru atenția, înțelepciunea și fermita
tea cu care se preocupă de crește
rea permanentă a capacității de a- 
părare a patriei, se subliniază : Co
mandanții, activiștii de partid, toți 
militarii noștri răspund acestei griji 
părintești, ce oglindește voința ne
strămutată a națiunii de a avea în 
brațul său Înarmat pavăza sigură a 
cuceririlor socialiste, a independenței 
și suveranității de stat, printr-o am

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
delegația P.S.F. a fost salutată de to
varășii Paul Nlculescu-Mizil, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Ghlzela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de set de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

invitația C.C. al P.C.R., face o vizită 
în țara noastră.

A participat tovarășul Ștefan An
drei, prim-adjunct de serf de secție 
la C.C. al P.C.R.

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

plă și conștientă mobilizare a ener
giilor și eforturilor lor creatoare în 
vederea îndeplinirii întocmai a o- 
biectivelor trasate de comandantul 
suprem al Forțelor Armate, tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In pragul gloriosului semicentenar 
al partidului, raportăm Comitetului 
Central că unitățile și marile noas
tre unități traduc neabătut în viață 
sarcinile de înaltă răspundere ce le 
revin, obținînd rezultate bune în ri
dicarea capacității combative, în ac
tivitatea pe șantierele economiei na
ționale, fiind în măsură să îndepli
nească toate misiunile ce li s-ar în
credința. Slujind cu credință patria, 
considerăm că aducem cel mai fier
binte omagiu la împlinirea unei ju
mătăți de secol de eroică existență 
și luptă a gloriosului nostru partid, 
sub stindardul căruia națiunea ro
mână socialistă obține noi și mărețe 
realizări în opera de edificare a so
cietății socialiste multilateral dez
voltate.

Asigurăm conducerea partidului, 
pe dumneavoastră personal, tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, că militarii, ani
mați de înalte simțăminte patriotice, 
de profunda înțelegere a datoriei, își 
vor închina și în viitor eforturile 
slujirii cu devotament și abnegație a 
idealurilor și aspirațiilor poporului, 
cauzei nobile a partidului, propășirii 
și apărării României socialiste.

♦
„Evocări din activitatea în ilegali

tate a partidului nostru" se intitu
lează simpozionul organizat joi sea
ra în Capitală, sub auspiciile Consi
liului sindicatelor din Centrul uni
versitar București și ale Casei uni
versitarilor. Au luat cuvintul prof, 
univ. Tudor Bugnariu, membru co
respondent al Academiei, prof. dr. 
docent Traian Dinculescu și acad. 
Mihal Beniuc, care au vorbit despre 
acțiunile organizate de partid în rîn- 
durile profesorilor și studenților, în 
vederea democratizării universității și 
a educării marxiste a intelectualității, 
deipre contribuția maselor la lupta 
antifascistă, la înfăptuirea actului 
istoric de la 23 August 1944 și la con
strucția socialistă în anii de după eli
berarea patriei.

♦
La Casa Centrală a Armatei a 

avut loc o seară literară, organizată 
de Uniunea Scriitorilor, în colaborare 
cu redacția revistei „Viața Militară". 
Cu acest prilej, poeții Ion Bănuță, 
Eugen Frunză, Victor Tulbure, Con
stantin Miu Lerca și alții au citit 
din lucrările lor dedicate Partidului 
Comunist Român, patriei noastre so
cialiste.

La o manifestare similară, la care 
au participat numeroși lucrători de 
miliție din Capitală, scriitorii Eugen 
Barbu, Al. Andrițoiu și Eugen Teo
dora au evocat figuri de eroi co
muniști zugrăvite în operele lor.

(Agerpres)

Cu prilejul Zilei tineretului angolez

ÎNTÎLNIRE CU AGOSTINHO NETO
Cu prilejul Zilei tineretului ango

lez, joi după-amiază a avut loc, în 
sala de festivități a I.R.R.C.S., o în
tîlnire între dr. Agostinho Neta, pre
ședintele Mișcării Populare pentru 
Eliberarea Angolel (M.P.L.A.), care 
se află în vizită în țara noastră la 
invitația C.C. al P.C.R., șl tineri an
golezi care studiază în România.

La întîlnire au participat etudenți 
români și străini, reprezentanți ai u- 
nor organizații obștești, oameni ai

Vizitele delegației 
parlamentare canadiene

Delegația parlamentară canadiană 
condusă de Lucien Lamoureux, pre
ședintele Camerei Comunelor, îm
preună cu președintele Marii Adu
nări Naționale, Ștefan Voitec, și alte 
persoane oficiale române au făcut joi 
o vizită în județul Constanța.

La sediul Consiliului popular al 
municipiului Constanța, oaspeții au 
avut, în cursul dimineții, o întreve
dere cu Petre Nicolae, primarul mu
nicipiului, șl cu alți reprezentanți al 
organelor locale de stat Cu acest 
prilej, oaspeții au luat cunoștință de 
dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a orașului. în continuare, par
lamentarii canadieni au făcut un scurt 
popas la Mamaia, unde au fost întîm- 
pinați de Ștefan Enache, adjunct al 
ministrului turismului. Au fost vizi-

Reuniunea Comitetului internațional 
de studii estetice

în zilele de 14—15 aprilie, la Bucu
rești a avut loc reuniunea Comite
tului internațional de studii estetice, 
care a definitivat programul celui 
de-al VII-lea Congres internațional 
de estetică, ce va fi găzduit anul 
viitor de țara noastră.

Congresul va avea ca temă „Este-

SESIUNE COMEMORATIVĂ AXENTE SEVER
SIBIU (corespondentul „Scânteii", 

Nicolae Brujan). — Cu ocazia îm
plinirii a 150 de ani de la nașterea 
lui Axente Sever, personalitate pro
eminentă a revoluției de la 1848, joi 
— 15 aprilie — în sala „Astra" din 
Sibiu a avut loc o sesiune comemo
rativă de comunicări științifice la 
care a participat un numeros pu
blic. Figura luminoasă a luptătorului 
pașoptist a fost evocată de prof, 
dr. docent Ștefan Pascu, recto
rul Universității „Babeș-Bolyai" din 
Cluj, dr. docent Carol Gollner, direc-

Expoziție de 
sistematizare 
a municipiului 

Arad
ARAD (corespondentul „Scin- 

teii", Goia Gabriel). In sala Fo
rum s-a deschis expoziția de 
sistematizare a municipiului 
Arad. La vernisaj a participat 
tovarășul Andrei Cervencovici, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Arad al P.C.R., președin
tele consiliului popular județenii 
secretari și membri ai biroultâ 
Comitetului județean de partid, 
membri ai comitetului executiv 
al consiliului popular județean, 
membri ai biroului municipal de 
partid, arhitecți și constructori, 
conducători de întreprinderi și 
instituții, artiști plastici, oameni 
ai muncii. Expoziția, menită să 
supună' dezbaterii publice dez
voltarea viitoare a municipiului 
Arad, cuprinde schițe de siste
matizare globale și de detaliu 
pe zone, machete, grafice, plan
șe cu noile cartiere. 

muncii, precum și reprezentanți al 
presei din Capitală.

Dr. Agostinho Neto a vorbit, cu 
această ocazie, despre lupta dusă de 
poporul angolez pentru eliberarea pa
triei sale de sub jugul colonial, după 
care a răspuns la întrebările puse de 
ziariști și alți participanți.

Manifestarea s-a încheiat cu un 
film înfățișind aspecte ale luptei 
pentru eliberarea patriei, desfășurată 
de patrioții angolezi.

tate apoi stațiunile balneo-climateri- 
ce de pe litoral, precum și noile car
tiere de locuințe ale Constanței, Edi
ficiul Roman cu mozaic și Muzeul 
arheologic din localitate. Un popas 
a fost făcut și la întreprinderea agri
colă de stat Murfatlar.

In cinstea parlamentarilor cana
dieni și a persoanelor oficiale care-1 
însoțesc, primarul municipiului Cons
tanța a oferit un dejun. Cu acest 
prilej, Petre Nicolae și Lucien La
moureux au toastat pentru dezvolta
rea relațiilor de colaborare, a legătu
rilor de prietenie dintre România și 
Canada.

Seara, membrii delegației șl per
soanele oficiale române care-i înso
țesc s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)

tica și artele în situația actuală a 
omului".

Participanții la reuniune au fost 
primiți, joi la amiază, de prof. univ. 
Miron Constantinescu, președintele 
Academiei de științe sociale și po
litice.

(Agerpres)

torul centrului de cercetări Sibiu al 
Academiei de științe sociale și politi
ce a Republicii Socialiste România, 
prof. Nicolae Lazăr, directorul școlii 
generale din comuna „Axente Sever" 
(județul Sibiu), locul de naștere al 
patriotului revoluționar.

In aceeași zi, la biblioteca „As- 
tra“ din Sibiu s-a deschis o expozi
ție comemorativă de documente care 
vorbesc despre activitatea neobosită 
a lui Axente Sever în pregătirea și 
desfășurarea revoluției de la 1848 în 
Țara Românească și Transilvania.

ȘTIRI CULTURALE
In cadrul turneului pe care 11 în

treprinde în țara noastră, Ansamblul 
artistic al Armatei Populare Coreene 
a prezentat joi seara, în sala Operei 
Române, primul său spectacol. Pro
gramul a cuprins cîntece revoluțio
nare închinate patriei, partidului și 
armatei populare, numere coregra
fice, piese vocale și instrumentale 
redlnd aspecte din lupta poporului 
coreean împotriva cotropitorilor 
străini și momente din munca paș
nică de făurire a unei vieți noi, so
cialiste.

Printre persoanele oficiale prezente 
la spectacol se aflau Kang Iăng Săp, 
ambasadorul R.P.D. Coreene la 
București, și membri ai ambasadei.

Spectacolul s-â bucurat de un deo
sebit succes. La sfîrșit, artiștilor 
militari coreeni le-au fost oferite 
flori.

General-locotenent Ion Coman, 
adjunct al ministrului forțelor arma
te. secretar al Consiliului politic su-

• SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT • SPORT •SPORT • SPORT • SPORT • SPORT

HANDBAL (feminin)

Cronica zilei
Ministrul Afacerilor Externe al Re

publicii Socialiste România, Corneliu 
Mănescu, a primit o telegramă de 
mulțumire pentru felicitările adresa
te ministrului afacerilor externe al 
Australiei, Leslie Bury, cu ocazia 
numirii acestuia în funcția respectivă.

★

In continuarea vizitei pe care o fac 
în țara noastră, ministrul transportu
rilor, Ange Patasse, șl Auguste 
M’Bongo, ministrul lucrărilor publice 
din Republica Africa Centrală, au 
avut, joi dimineața, o întrevedere cu 
Matei Ghigiu, ministrul construcții
lor industriale.

în timpul discuțiilor purtate, la 
care a luat parte și Alberto Sato, 
ambasadorul Republicii Africa Cen
trală la București, au fost analizate 
diverse posibilități de colaborare și 
cooperare economică reciprocă.

După-amiază, miniștrii din Repu
blica Africa Centrală au fost oaspe
ții Combinatului de exploatare și in
dustrializare a lemnului din Pitești 
șl ai Uzinelor mecanice „Muscel" din 
Cîmpulung.

★

Joi după-amiază a plecat spre 
Londra delegația Institutului pentru 
studierea conjuncturii economice in
ternaționale. condusă de Costin Mur- 
gescu, care, la invitația guvernului 
englez, va vizita institute de con
junctură, centre universitare și aso
ciații de marketing din Anglia.

★

România va găzdui în lunile urmă
toare dteva manifestări științifice 
medicale importante. Astfel, în sep
tembrie se va deschide Cursul inter
național de histoenzimologie, organi
zat pentru a treia oară la București. 
El va cuprinde expuneri teoretice, 
demonstrații șl lucrări practice, în 
cadrul cărora specialiști români și 
străini vor face un schimb de ex
periență asupra celor mai noi cuce
riri în acest domeniu.

Pe plan național vor avea loc con
gresele de neurologie, microbiologic 
și gastroenterologie, precum și con
ferințele de biofizică, medicină ge
nerală și legală.

★

A sosit în tara noastră orchestra 
de jazz „Dușko Goykovich" din 
Milnchen (R.F. a Germaniei), avînd 
ca solistă vocală pe Barbara Field 
din S.U.A. în cadrul turneului, or
chestra concertează la Sibiu. Mediaș, 
Brașov și București.

(Agerpres)

perior, a primit oonducerea Ansam
blului artistic al Armatei Populare 
Coreene, care întreprinde un turneu 
în țara noastră. Intîlnirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă caldă, priete
nească.

★
Joi după-amiază, la galeriile „Ori

zont" din Capitală a avut loc verni
sajul expoziției de pictură-desen a 
pictoriței Ligia Macovei. Sînt pre
zentate peste 50 de lucrări de pictură 
și grafică, realizate de artistă în 
ultimii ani.

La vernisaj au luat parte Ion Brad, 
prim-vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, acad. 
Ion Jalea, președinte de onoare al 
Uniunii Artiștilor Plastici, Brăduț 
Covaliu, președintele U.A.P., nume
roase personalități ale vieții noastre 
artistice. Au fost de față șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați Ia 
București și alți membri ai corpului 
diplomatic.

(Agerpres)

FOTBAL

Sosirea în Capitală 

a ministrului agriculturii 
al R. P. Polone

PRIMIREA LA CONSILIUL DE MINIȘTRI
Joi după-amiază a sosit în Capi

tală Jozef Okuniewski, ministrul a- 
griculturii al Republicii Populare 
Polone, care, la invitația Ministeru
lui Agriculturii, Industriei Alimen
tare, Silviculturii și Apelor, va face 
o vizită In țara noastră. Ministrul 
polonez este însoțit de specialiști.

La sosire, pe aeroportul Otopenl, 
oaspeții au fost salutați de Iosif

★

Joi după-amiază, Iosif Banc, vice
președinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul agriculturii, industriei ali
mentare, silviculturii și apelor, a 
primit pe Jozef Okuniewski, minis
trul agriculturii al Republicii Popu
lare Polone.

La primire au participat Angelo 
Miculescu, ministru secretar de stat, 
Nicolae Ștefan și Florin Chițu, ad- 
juncți ai ministrului. Au luat parte

PLENARA CONSILIULUI JUDEȚEAN 
MUREȘ AL OAMENILOR MUNCII 
DE NAȚIONALITATE MAGHIARĂ

La Tirgu Mureș a avut loc joi ple
nara Consiliului județean Mureș al 
oamenilor muncii de naționalitate 
maghiară. Președintele consiliului, 
dr. Antălffy Andras, a prezentai o 
informare asupra activității consi
liului de la ultima plenară și pînă în 
prezent. Subliniind că lucrările ple
narei se înscriu în contextul proce
sului de continuă perfecționare a 
democrației socialiste în patria noas
tră, vorbitorul a scos în evidență con
tribuția oamenilor muncii de națio
nalitate maghiară alături de cei ro
mâni, germani și de alte naționalități 
la dezvoltarea economică și social- 
culturală a județului, succesele obți
nute în înfăptuirea sarcinilor de 
plan pe acest an.

El a relevat preocupările susținute 
depuse în unitățile industriale și a- 
gricole din județ pentru sporirea 
producției și productivității muncii, 
pentru ridicarea calității, îmbunătă
țirea continuă a organizării procese
lor tehnologice și a muncii, sporirea 
eficienței economice în toate dome
niile. Vorbitorul s-a referit, de ase
menea, la bogata activitate desfășu
rată de cercetători, de oameni de 
artă și cultură de naționalitate ma
ghiară, care, prin munca lor însufle
țită, adaugă noi valori de prestigiu 
patrimoniului științific, cultural și 
artistic al țării noastre. Relevînd lar
gile posibilități de afirmare asigura
te astăzi tuturor cetățenilor patriei 
indiferent de naționalitate, el a ară
tat că la Tg. Mureș apar trei reviste 
și un ziar cotidian în limba maghia
ră, că secția maghiară a Teatrului de 
stat din localitate și Institutul de 
teatru „Szentgyorgy Istvân" desfă
șoară o rodnică activitate. Salutăm 
cu deosebită bucurie — a spus vor
bitorul — înființarea la Tg. Mureș a 
revistei literare „Vatra", care va a- 
pare în limba română și în care își 
vor găsi loc alături de creații ale oa
menilor de cultură români șl opere 
ale scriitorilor maghiari, traduse în 
limba română.

In cadrul plenarei au luat cuvin
tul Benkd Jânos, prim-vicepreședin
te al Consiliului popular județean, 
prof. dr. docent Puskăs GySrgy, rec
torul Institutului de medicină și far- 

Banc, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, ministrul agriculturii, 
industriei alimentare, silviculturii și 
apelor, Angelo Miculescu, ministru 
secretar de stat, adjuncți al ministru
lui și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți Jaromir Oche- 
duszko, ambasadorul R.P. Polone la 
București, și membri ai ambasadei.

★

specialiștii care însoțesc pe ministrul 
polonez în vizita sa în lira noastră, 
precum și Jaromir Ocheduszko, 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

★

în cinstea oaspetelui, tovarășul 
Iosif Banc a oferit un dineu.

(Agerpres)

made din Tg. Mureș, prof. dr. 
Csogor Lajds, vicepreședinte al A- 
cademiei de Științe Medicale, scrii
torul Șutii Andrâs, Nagy Păi, pu
blicist, Rend Dezso, președintele 
Consiliului popular al comunei Band, 
lectorul universitar Olah Tibor șl 
alții care au subliniat justețea poli
ticii marxist-leniniste a partidului, 
de dezvoltare și întărire continuă a 
unității întregului popor în lupta 
comună pentru edificarea socialistă 
a țării, posibilitățile de afirmare de
plină a capacității creatoare de care 
se bucură fiecare om al muncii, in
diferent de naționalitate. De aseme
nea, au fost făcute propuneri de îm
bunătățire a activității consiliului.

Luînd cuvîntul, tovarășul Nicolae 
Vereș, prim-secretar al Comitetului 
județean Mureș al P.C.R., președin
tele Consiliului popular județean, a 
subliniat importanta cuvîntării to
varășului Nicolae Ceaușescu la ple
nara Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiară din Ro
mânia. Vorbitorul a apreciat, tot
odată, activitatea consiliului jude
țean, contribuția pe care oamenii 
muncii de naționalitate maghiară o 
aduc zi de zi, alături de oamenii 
muncii români, germani șl de alte 
naționalități, la Înfăptuirea sarcinilor 
ce le revin, în măreața operă de 
construcție a societății socialista în 
patria noastră.

Intr-o atmosferă de puternic en
tuziasm, cei prezenți au adoptat 
textul unei telegrame adresate C.C. 
al P.C.R., tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, in care se spune, printre 
altele : Dezbătînd, în spiritul patrio
tismului socialist și al profundului 
atașament față de partid sarcinile 
care ne revin în lumina prețioase
lor indicații pe care ni le-ați dat, 
scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
ne exprimăm hotărîrea fermă de a 
depune și în viitor — ca și pină 
acum — toate eforturile creatoare 
pentru traducerea în viață a obiec
tivelor planului cincinal, pentru ca 
țara noastră, înaintînd pe drumul 
desăvîrșirii societății socialiste mul
tilateral dezvoltate, să se ridice in
tr-un timp cit mal scurt pe noi 
culmi ale civilizației.

(Agerpres)

La Ruse

cinema
• Zestrea domniței Ralu : PA
TRIA — 9; 11,30; 14; 16,30; 19; 21,30.
• Haiducii lui Șaptecai: LUCEA
FĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20.45, EXCELSIOR — 9; 11,15;
13,30; 16; 18,15; 20,30, MODERN — 
8,30; 10,30; 12,30; 14,30; 16,30 18,30; 
20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestre»
domniței Ralu: — FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Mihai Viteazul : BUCEGI — 10;
15,30; 19,30, GIULEȘTI — 15,15;
19.15, MIORIȚA — 10; 14,30; 18,30, 
ARTA — 10,30; 14,30; 19.
• Poienile roșii: CAPITOL — 
9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Doar un telefon: FESTIVAL — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid:
BUCUREȘTI — 8; 10; 12,15; 14,30; 
16,45; 19; 21,15.
• Secretul din Santa Vittoria;
VICTORIA — 8,30; 11,30; 14,30;
17,30; 20,15, FLOREASCA — 15; 18;
20.45.
• Castelul condamnaților — 9,15;
18.15, Podul — 11,30; 13,45; 16; 20,30: 
CENTRAL.
• Program pentru copil — 9—16 
în continuare, Directorul nostru 
— 18,30; 20,45: LUMINA.
• Tom și Jery — 9, Dirijabilul 
furat — 10,30; 12,30; 14,30, între cer 
șl pămfnt ; Cu orice preț — 16,30, 
Program de scurt metraje — 18,45, 
Western Union — 21: CINEMA
TECA (sala Union).
O Anaconda, 800 de leghe pe A- 
mazoane: TIMPURI NOI — 9,15—
18.30 în continuare.
• Cel trei care au speriat Vestul; 
FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, MELODIA — 9; 11,15;
13.30 16; 18,30; 20,45, GLORIA — 
9; 11,15: 13,30; 16; 18,15; 20 30.
• Adio, Granada !: GRIVIȚA — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30, FLA
MURA — 9; 11; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
• Trec zilele: ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 15.30; 17.45; 20.
• Trandafiri roșii pentru Angeli
ca: BUZEȘTI — 15,30; 18; 20,30,
FLACĂRA — 15,30; 18; 20,15.

• Los Tarantos: DACIA — 9,30— 
20,30 în continuare.
• îngerii negri: LIRA — 15,30; 19.
• Clanul sicilienilor: UNIREA —
15,30; 18; 20,15, PROGRESUL — 
15,30; 18; 20,15.
• Ultima relicvă: DRUMUL SĂRII
— 15,30; 17,45; 20.
• Bănuit e mortul: FERENTARI
— 15,30; 17,45; 20.
• Un italian In America; PACEA
— 15,45; 18.
• începutul: — PACEA — 20.
• Cinci pentru infern: CRÎN-
GAȘI — 15,30; 18; 20,15, VITAN — 
15,30: 18; 20,15.
• Prețul puterii: AURORA — 9;
11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15, VOLGA
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18,15; 20,30, 
TOMIS — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
20.30.
• Romeo șl Julieta: — VIITORUL
— 16; 19,30.
• Mexic ’70: MOȘILOR — 15;
16,45; 18,45; 20,45.
• Vagabondul: MUNCA — 15,30; 
19,15.
• Genoveva de Brabant; COS
MOS — 15,30; 18; 20,15.
• Renegata: RAHOVA — 15,30; 
18; 20,15.
• Mayerllng: LAROMET — 15,30;
18.30.

teatre
• Filarmonica de stat „George E- 
nescu" (la Ateneul Român): Con
cert simfonic. Dirijor: Erlch Ber-, 
gel. Solist: Danlll Safran (U.R.S.S.) 
— 20.
• Opera Română: Turandot — 
19,30.
• Teatrul de operetă: Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio): Să nu-țl faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de Comedie : Nicnlc 
— 20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu): Leonce șl Lena — 11; 
Play Strindberg — 20; (sala din str. 
Alex. Sahia): Puricele în ureche 
— 20.

• Teatrul „C.I. Nottara" (sala Ma- 
gheru): Adio Charlie — 19,30; (sala 
Studio): Năzdrăvanul Occidentu
lui — 20.
• Teatrul Glulești: Nunta Iul Fi
garo — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă": Comoa
ra din Insula piraților — 18.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei): Ileana Sînziana 
— 10; Nocturn III — 21,30; (sala 
din str. Academiei): Amnarul — 10.
• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy): Bimbirică —
19.30, (sala din Calea Victoriei 
nr. 174): La grădina „Cărăbuș" —
19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu": Se caută un min
cinos — 19,30.
• Circul „Globus": Spectacol pre
zentat de Circul din Moscova — 
10; 19,30.

17,00 Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală. Emisiune realizată In 
colaborare cu Ministerul în- 
vățămîntulul. Ciclul de emi- 
siuni-consultații pentru exa
menul de admitere în tnvă- 
țămlntul superior • Literatu
ra română : Scriitori pașop
tiști. Prezintă conf. univ. dr. 
Paul Cornea • Istorie : Orln- 
duirea sclavagistă pe terito
riul României. Prezintă prof, 
dr. D. Berclu.

18,00 Căminul.
18,50 Lumea copiilor. în vacanță... 

la circ !
19.10 Tragerea Loto.
19,20 1001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani tn 50 de evocări.
20.10 Eran românesc : „Răsună Va

lea". In distribuție : Radu 
Beligan, Marcel Anghelescu, 
Eugenia Popovict, Geo Bar
ton. Regia : Paul Călinescu.

21.30 Panoramic științific.
22,00 Recital Cliff Richard.
22,40 Telejurnalul de noapte.
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România - U. R. S. S. 
in preliminariile C. M.

După cum s-a mai anunțat, în pre
liminariile campionatului mondial 
feminin de handbal echipa României 
va susține o dublă întîlnire cu echi
pa U.R.S.S. Meciurile se vor disputa 
la 20 aprilie la Baku și respectiv 27 
aprilie la Cluj. Turneul final al cam
pionatului mondial este programat 
între 8 și 18 decembrie în Olanda.

TENIS

Patru jucători români 
la „internaționalele" 

Siciliei
La Palermo se desfășoară campio

natele Internaționale de tenis ale Si
ciliei, turneu la care sînt prezenți și 
patru jucători români. In „optimile" 
de finală ale probei de simplu băr-, 
bați, Ion Tiriac l-a eliminat cu 6—3, 
6—4 pe italianul Vincenzo Franchitti. 
Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—3, 6—4, 
pe Viorel Marcu, în timp ce Sever 
Dron a pierdut cu 3—6, 3—6 în fața 
lui Adriano Panatta (Italia). Alte 
rezultate : Taylor (Anglia)-Toni (Ita
lia) 6—7. 7—5, 6—4 ; Moore (Austra
lia)-Jovanovici (Iugoslavia) 6—4. 
6—2 ; Goven (Franța)-Toci (Italia) 
6—1. 6—1 ; Jauffret (Franța)-Pal- 
mieri (Italia) 6—2, 6—2 ; Barthes
(Franța)-di Domenico (Italia) 3—6. 
6—2. 6—2.

In turneul feminin, Pamela Tee- 
guarden (S.U.A.) a învins-o cu 6—2, 
6—1 pe Marie Taylor (Anglia), iar 
Maria Neumanova (Cehoslovacia) a 
dispus cu 6—1, 6—1 de Anne Moore 
(Australia).

România — Spania (juniori) 1-0
Peste 5 000 de spectatori au ur

mărit pe stadionul Giulești din Ca
pitală intîlnirea internațională ami
cală de fotbal dintre selecționatele 
de juniori ale României și Spaniei. 
Victoria a revenit tinerilor fotbaliști 
români cu scorul de 1—0 (1—0) prin 
golul marcat tn minutul 29 de Aele- 
nei. în prima repriză jucătorii ro
mâni au dominat teritorial, dar au 
ratat două ocazii favorabile de a 
înscrie prin Sandu Mircea. In re
priza a doua jocul a fost echilibrat, 
în minutul 70 Leal a avut o mare 
ocazie de a egala scorul, dar por

tarul român Costaș s-a remarcat 
printr-o intervenție spectaculoasă.

Din echipa română s-au remarcat 
Aelenei, Sandu Mircea și Costaș, iar 
din rîndul oaspeților cei mai buni 
jucători au fost Arevalo, Leal și 
Gomez.

ROMANIA : Costaș, Dobrău, Sma- 
randache, Ciocîrlan, Donose, Sandu 
Gabriel, Sandu Mircea, Aelenei, Dă- 
nilă, Dumitriu, Cojocaru ; SPANIA : 
Arevalo, Cuenca, Rodriguez, Puig, 
Gomez, Herrero, Arizmendi, Sada, 
Otaolea, Leal, San Jose.

ACTUALITATEA LA CICLISM

„Cursa munților" incepe luni la Sinaia
Sezonul ciclist de șosea este in 

plină desfășurare ; după cursele dis
putate zilele acestea, avînd ca punct 
de plecare și sosire Bucureștiul, o 
nouă întrecere internațională pe 
etape va avea loc Ia începutul săp- 
tâmînii viitoare. In organizarea clu
bului „Dinamo" și A. S. Loto- 
Pronosport se va desfășura cea de-a 
XlI-a ediție a „CURSEI MUNȚI
LOR", cu participarea a 80 de ci
cliști din țară și de peste hotare. 
Organizatorii ne-au anunțat ieri că 
la start se vor alinia alergători din 
București (de la cluburile Dinamo, 
Steaua, Voința, Olimpia), Ploiești (Pe
trolul, Voința), Plopcni (Metalul), 
Brașov (Dezrobirea), Cluj (C.S.M.), 
Brăila (C.S.O.), Tg. Mureș (Mureșul). 
De peste hotare și-au anunțat sosi
rea echipele Dynamo Berlin (R. D. 
Germană) și Ruda Hvczda PIsen (Ce
hoslovacia).

„Cursa munților" (în 4 etape) în

cepe luni (19 aprilie), la ora 14,30, 
cu etapa Sinaia — Brașov — Chichiș 
— Brașov — Sinaia (120 km). Iti
nerarul celorlalte etape este urmă
torul : marți : Sinaia — Bănești — 
Sinaia (85 km) ; miercuri : circuit 
în Sinaia (50 km) ; joi : Sinaia — 
Ploiești — București (110 km), cu 
sosirea pe velodromul „Dinamo".

Pentru cicliștii noștri, această com
petiție constituie un ultim prilej de 
verificare pentru definitivarea echi
pei reprezentative, ce va participa 
luna viitoare la tradiționala compe
tiție internațională de lung kilome
traj „Cursa Păcii". „La ora aceasta, 
în lot— am fost informați de secre
tarul general al F.R.C. — sînt 
8 alergători : Vasile Teodor. Nicolae 
Ciumeti, Constantin Grigore, Vasile 
Selejan, Șt. Suciu, Nicolae David, 
Alexandra Sofronie și Constantin 
Ciocan".

Dunav - România
(tineret) 1-1

La Ruse s-a disputat meciul ami
cal de fotbal dintre echipa locală 
Dunav și selecționata de tineret a 
României. întîlnirea s-a încheiat cu 
un rezultat de egalitate : 1—1 (1—0).

În cîteva rînduii
IN RUNDA A 2-A A TURNEU

LUI INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE 
LA ZAGREB, Liubojevici l-a învins 
pe Benko, iar Tringov a cîștigat la 
Sahovici. A fost consemnată re
miză in partidele : Barczay — Stein 
și Damianovici — OstoicL Celelalte 
partide s-au întrerupt.

în clasament conduc Barczay (Un
garia) și Stein (U.R.S.S.) cu cite 1,0 
puncte.

MECIUL INTERNAȚIONAL DE 
FOTBAL disputat la Varna intre 
echipa locală CERNO MORE și 
FARUL CONSTANȚA s-a terminat 
la egalitate : 1—1.

ECHIPA VEST-GERMANA DE 
HANDBAL V.F.L. GUMMERSBACH 
(cîștigătoarea „Cupei campionilor eu
ropeni") a jucat la Tokio cu forma
ția Osaki Denki pe care a întrecut-o 
cu scorul de 17—11 (11—6). Din cele 
cinci jocuri susținute pină acum, 
handbaliștii vest-germani au cîștigat 
patru, fiind învinși numai în primul 
meci, cu 22—11. de către selecționata 
Japoniei.

TURUL CICLIST AL URUGU- 
AYULUI a fost cîștigat anul acesta 
de rutierul brazilian Pedro Geraldo 
de Souza, urmat de uruguayanul 
Luis Sosa la 07“ și brazilianul Luis 
Flores la 1’37”. Ultima etapă (a 8-a) 
disputată pe traseul Florida-Monte
video (154 km) a revenit lui Sosa In 
3h43’25”.
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In fotografie : O unitate a forțelor armate de eliberare din Angola în timpul unui antrenament pentru pre
gătirea de luptă împotriva colonialiștilor portughezi

Premierul Ciu En-lai a primit 
pe membrii delegațiilor de sportivi 

străini aflați in R. P. Chineză

Puternice atacuri ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze și cambodgiene

SAIGON 15 (Agerpres). — După 
cum relatează agențiile de presă, 
atacurile unităților Frontului de Eli
berare Națională din Vietnamul de 
sud împotriva importantei baze sai- 
goneze nr. 6, din provincia Kontum, 
devin tot mai insistente. în sprijinul 
celor 10 000 de infanteriști ai trupe
lor Administrației Thieu-Ky, din pe
rimetrul defensiv al bazei, au fost 
aduse, în ultimele zile, trei batalioa
ne de parașutiști. Alte șase batalioa
ne saigoneze, din rîndul trupelor de 
uscat, au fost regrupate în regiune 
din diferite sectoare ale Platourilor 
înalte.

în ultimele 48 de ore, luptele cele 
mal puternice ău avut loc în provin
cia Kontum și în alte zone ale celei 
de-a doua regiuni militare. Patrioții 
au supus unui puternic atac pozițiile 
oelei de-a 101-a divizii aeropurtate

Conferința cvadripartită 
de la Paris

PARIS 15 (Agerpres). — în capitala Franței a avut loc joi cea 
de-a 109-a ședință a Conferin ței cvadripartite asupra Vietnamului.

Pentru prima oară de la data de 
25 februarie, șeful delegației R. D. 
Vietnam, Xuan Thuy, a luat parte 
din nou la tratative. După cum s-a 
mai anunțat, el a boicotat întîlnirile 
anterioare, în semn de protest față 
de amenințările și actele de război 
ale S.U.A. împotriva R.D. Vietnam.

în intervenția sa, șeful delegației 
R.D.V. a atras atenția că sfîrșitul 
războiului din Vietnam nu va fi po
sibil decît dacă Statele Unite își 
vor retrage, pînă la data de 30 iu
nie a.c., sau la o dată ulterioară 
fixă, toate forțele din Vietnamul de 
sud, dacă vor înceta bombardamen
tele și zborurile de recunoaștere 
deasupra teritoriului R.D. Vietnam 
și dacă vor accepta înlăturarea ac
tualei administrații Thieu—Ky și 
crearea la Saigon a unui guvern de 
coaliție. ,

Conducătoarea delegației Guver
nului Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud, Nguyen 
Thi Binh, a criticat, în intervenția sa, 
Statele Unite pentru refuzul de a 
fixa o dată precisă a încheierii re
tragerii totale a trupelor americane 
din Vietnamul de sud. Nguyen Thi 
Binh a evidențiat caracterul rezona
bil al propunerilor prezentate în ca
drul Conferinței cvadripartite de că

ROMA

PLENARA C.C.
AL P.S.I.U.P.

ROMA 15 — Corespondentul 
Agerpres, N. Puicea, transmite : 
Timp de două zile la Roma s-au 
desfășurat lucrările plenarei 
Comitetului Central al Partidu
lui Socialist Italian al Unității 
Proletare (P.S.I.U.P.), care a 
dezbătut diferite aspecte ale si
tuației politice și economico-so- 
ciale din Italia.

Tullio Vecchietti, secretarul națio
nal al P.S.I.U.P., a prezentat un ra
port. subliniind că lucrările plenarei 
se desfășoară într-un moqjent cînd 
în Italia are loc o nouă fază de lupte 
politice, caracterizată de confruntări 
între două concepții privind relansa
rea economiei naționale și a dezvol
tării sociale si în care se înscrie lupta 
pentru reforme. Clasa muncitoare, și 
împreună cu ea largi sectoare ale oa
menilor muncii din agricultură și 
alte activități, a continuat vorbitorul, 
a demonstrat nu numai un grad 
înalt de combativitate, ci și o strînsă 
unitate și maturitate politică, ceea ce 
a fost confirmat cu prilejul grevei 
generale din 7 aprilie. Pe de altă 
parte, a continuat Vecchietti, forțele 
conservatoare și reacționare, externe 
și interne, încearcă să difuzeze alar- 
mismul în legătură cu situația eco
nomică, speculează asupra simptome- 
lor unei recesiuni, pe care chiar ele 
o favorizează.

Pe marginea raportului lui Vec
chietti au avut loc apoi discuții.

Totodată, Comitetul Central al 
P.S.I.U.P a ales Biroul Politic, organ 
instituit cu prilejul congresului re
cent de la Bologna al P.S.I.U.P. 

americane, de la 30 km sud-vest de 
fosta capitală imperială, Hue, provo- 
cînd inamicului pierderi in oameni și 
material de luptă. în același sector, 
forțele patriotice au bombardat, cu 
rachete, pozițiile celei de-a 102-a di
vizii aeropurtate americane.

PNOM PENH. — Forțele populare 
de rezistență cambodgiene au lansat 
joi un puternic atac impotriva pozi
țiilor forțelor regimului Lon NoI- 
Sirik Matak, situate in imprejurimile 
localității Kompong Cham, la aproxi
mativ 70 de kilometri nord-est de 
Pnom Penh. în cursul luptelor, trans
mit agențiile de presă, trupele regi
mului de la Pnom Penh au suferit 
pierderi importante. Forțele patriotice 
cambodgiene au declanșat acțiuni o- 
fensive de-a lungul malului estic ai 
fluviului Mekong.

tre delegația G.R.P. și a subliniat 
că, dacă guvernul de la Washington 
acceptă data de 30 iunie 1971 pen
tru încheierea retragerii trupelor 
sale, unitățile Frontului Național de 
Eliberare vor respecta un acord de 
încetare a focului. „Părțile intere
sate ar putea să înceapă imediat 
tratative asupra garantării securității 
operațiunii de retragere a armatei 
S.U.A., ca și asupra problemei eli
berării prizonierilor" — a spus 
Nguyen Thi Binh. Conducătoarea 
delegației G.R.P. a criticat, de ase
menea, Administrația americană pen
tru sprijinul acordat regimului de 
la Saigon. „în cazul în care guver
nul S.U.A. nu poate dintr-un motiv 
sau altul să accepte data de 30 iu
nie a.c. pentru încheierea retragerii 
complete a trupelor americane din 
Vietnamul de sud, el poate propune 
o altă dată apropiată și noi o vom 
examina", a spus, în încheiere, con
ducătoarea delegației Guvernului Re
voluționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de Sud.

F. B. l.-ul
........................y 1 .............................................

pe banca acuzării

„INVESTIGATORII" SUB ANCHETĂ
Un veritabil „scandal public" și-a 

făcut apariția pe scena americană. 
„Trăim într-un stat polițist. Motivul 
pentru care afirm acest lucru este că 
dacă mie, ca lider al majorității de
mocrate din Camera Reprezentanți
lor, mi s-a întimplat așa ceva, să 
ne închipuim ce fel de tratament 
i se aplică cetățeanului de rînd" — 
această declarație a deputatului Hale 
Boggs, revoltat de spionarea convor
birilor sale telefonice de către Bi
roul Federal de Investigații — F.B.I., 
a apărut pe prima pagină a majori
tății ziarelor americane. Boggs a 
acuzat F.B.I.-ul de amestec brutal în 
viața personală, subliniind totodată 
că cel puțin 70 de congresmeni sînt 
în aceeași situație. El a cerut con
cedierea șefului F.B.I., Edgar Hoover, 
care deține această funcție de nu 
mai puțin de 47 de ani. „Dacă legea 
și ordinea înseamnă suprimarea drep
turilor, infiltrarea agenților F.B.I. în 
colegii și universități, urmărirea con
vorbirilor telefonice ale membrilor 
Congresului Statelor Unite, atunci 
situația e foarte sumbră", a adăugat 
H. Boggs.

Declarațiile lui Boggs au provocat 
stupoare în Congres și consternare la 
cartierul general al F.B.I.-ului, fiind 
totodată salutate cu satisfacție în rîn- 
durile opiniei publice. Atacului fron
tal dezlănțuit de Boggs i s-au alătu
rat imediat numeroși congresmeni ca 
George McGovern, Edmund Muskie, 
Edward Kennedy și mulți alții.

F.B.I.-ul a ripostat atît direct, 
cit și prin intermediul adjunctu
lui ministrului de justiție, Richard 
Kleindienst, care s-a pronunțat în 
favoarea inițierii fără întîrziere de 
către Congres a unor cercetări în 
legătură cu activitatea F.B.I.-ului 
„pentru a dovedi netemeinicia acu
zațiilor lui Boggs".

Și așa a început ceea ce presa a- 
mericană numește a fi cel mai mare 
scandal din istoria F.B.I. și primul 
conflict major dintre acesta și o 
mare parte a forului legislativ su
prem.

Reuniunea de la 
Caracas a Uniunii 

interparlamentare 
mondiale

CARACAS 15 (Agerpres). — Con
ferința Uniunii interparlamentare 
mondiale, care își desfășoară lucră
rile în capitala Venezuelei, a adop
tat un proiect de rezoluție privind 
alocarea anuală de către țările in
dustrializate a cel puțin unu la sută 
din produsul lor național pentru 
sprijinirea țărilor in curs de dezvol
tare.

Pe de altă parte, în Comisia pen
tru probleme politice, securitate in
ternațională și dezarmare a fost a- 
probată in principiu o propunere a 
grupului parlamentar sovietic pri
vind convocarea unei conferințe ge
neral-europene in problema securi
tății.

SEUL

Demonstrații 
studențești 

împotriva măsurilor de mi
litarizare a vieții universi

tare
SEUL 15 (Agerpres). — Peste 6 000 

de studenți sud-corceni au participat 
joi la mitingurile și demonstrațiile 
organizate Ia Seul, pentru a-și mani
festa protestul față de măsurile de 
militarizare a vieții universitare a- 
doptate de regimul Pak Cijan Hi. 
Manifestanții au denunțat, totodată, 
dispozițiile arbitrare ale administra
ției de la Seul, care a ordonat sus
pendarea, pe termen nedefinit, a 
cursurilor la facultățile de arte, 
științe și drept ale universității din 
acest oraș, în urma demonstrațiilor 
studențești din zilele precedente. 
Importante forțe polițienești au fost 
mobilizate pentru a-i dispersa pe 
manifestanți. în cursul ciocnirilor 
violente ce au avut loc între unitățile 
poliției și grupurile de studenți care 
au baricadat străzile Seulului, nume
roase persoane au fost rănite.

In ciuda faptului că ulterior Klein
dienst și-a retractat declarația, Con
gresul — care aștepta de ani de zile 
un prilej de a investiga activitatea 
„investigatorilor" — a intrat în ac
țiune. Dornic, așa cum scrie „WA
SHINGTON POST", „să repună 
F.B.I.-ul sub control înainte ca a- 
cesta să exercite un periculos grad 
de control asupra forului legislativ", 
Congresul a recurs la serviciile unei 
firme particulare, specializată în apa
rate electronice, pentru a descoperi 
microfoanele ascunse în birourile și 
casele congresmenilor. Totodată, a 
cerut F.B.I.-ului să pună imediat la 
dispoziția unui comitet senatorial 
documentele și rapoartele confiden
țiale ale lui J. Edgar Hoover privind 
viața particulară a numeroși cetă
țeni americani (potrivit presei ameri
cane, F.B.I. a întocmit fișele secrete 
a peste 20 milioane de cetățeni ame
ricani). O serie de congresmeni 
și-au exprimat părerea că este cazul 
ca activitatea F.B.I. să formeze o- 
biectul unei anchete minuțioase din 
partea comitetului pentru probleme 
juridice al Camerei Reprezentanților. 
„Recentele dezvăluiri, a subliniat 
deputatul Bella Abzug, au relevat cu 
claritate că F.B.I.-ul, foarte ocupat 
cu investigarea altora, necesită el 
însuși a face obiectul unei astfel de 
acțiuni". Referindu-se la practicile 
anticonstituționale ale acestui orga
nism represiv, Abzug sublinia : „a-
cestca dovedesc faptul că F.B.I., în
cet, dar inexorabil, invadează viața 
personală, încalcă libertățile prevăzu
te in Constituție și tulbură pacea și 
liniștea noastră, a tuturora".

Paralel cu investigațiile Congresu
lui, numeroase organizații pacifiste, 
organizații ale tineretului, sindicate, 
organizații ale populației de culoa
re — care au avut cel mai mult de 
suferit de pe urma anchetelor Bi
roului Federal de Investigații — au 
trecut și ele la ofensivă. Astfel, cîți- 
va membri ai organizației Comitetu

ORIENTUL APROPIAT

• Noi Incidente în Iordania • încheierea reuniunii la 
nivel înalt a membrilor Cartei de la Tripoli • Sosirea la 
Moscova a vicepremierului și ministrului de externe al 

R.A.U.

AMMAN.— Un purtător de cuvînt 
militar iordanian a anunțat că 
miercuri noaptea s-au produs noi In
cidente în regiunea Mafrak. El a pre
cizat că forțe ale mișcării palestine- 
ne au deschis focul asupra postului 
iordanian de la Al Masfat.

Pe de altă parte, agențiile de presă 
anunță că forțele de ordine iordanie- 
ne continuă operațiunile de perche
ziție în diferite cartiere ale capita
lei țării. Cu acest prilej au fost des
coperite importante cantități de arme 
și muniții aparținînd Organizației 
pentru eliberarea Palestinei.

CAIRO.— La Cairo au luat sfîrșit 
lucrările reuniunii cvadripartite la 
nivel înalt a țărilor semnatare ale 
Cartei de la Tripoli. Au parti
cipat președinții Anwar Sadat 
(R.A.U.), Gaafar El Numeiry (Su
dan), Moamer El Gedafi (Libia) și 
generalul Hafez Assad (Siria). Aluat 
parte și președintele Comitetului Cen
tral al Organizației pentru eliberarea 
Palestinei, Yasser Arafat. Potrivit a- 
genției M.E.N., în cursul reuniunii, 
cei patru șefi de stat au examinat 
probleme referitoare la dezvoltarea 
relațiilor dintre țările lor, evoluția 
situației din Orientul Apropiat, pre
cum și situația organizațiilor palesti- 
nene de rezistență staționate pe te
ritoriul Iordaniei. La acest punct,

Comunicatul M.A.E. din Franța privind 
negocierile petroliere cu Algeria

PARIS 15 (Agerpres). — Ministerul 
Afacerilor Externe al Franței a dat 
publicității, la 15 aprilie, un comuni
cat în care se arată că, de la deschi
derea convorbirilor franco-algeriene 
asupra ansamblului cooperării lor, 
au intervenit unele fapte, printre care 
negocierile dintre țările producătoare 
de petrol șl companiile petroliere oc
cidentale și hotărârea guvernului al- 
gerian de a naționaliza parțial socie
tățile petroliere franceze din Alge
ria. Ca urmare, guvernul francez 
consideră fără obiect continuarea ne
gocierilor petroliere între cele două 
guverne. „Revine de acum autorită
ților algeriene competente și compa
niilor de a stabili, prin convorbiri 
directe și de comun acord, consecin
țele practice pentru continuarea și 
modalitățile de activitate ale acestor 
companii în Algeria", se spune în 
comunicat.

Guvernul francez a hotărât să con
tinue aplicarea convenției de coope-

în legătură cu apropierea ani
versării a 85 de ani de la naș
terea lui Ernst Thălman, orga
nizația din Hamburg a Partidu
lui Comunist German a inițiat 
o „săptămînă de acțiune". Cu 
acest prilej, au loc numeroase 
manifestări desfășurate sub lo
zinca intensificării luptei împo
triva uneltirilor neonaziștilor, 
precum și pentru ratificarea tra
tatelor încheiate de R. F. a Ger
maniei cu Uniunea Sovietică și 
Polonia.

lui cetățenesc pentru investigarea 
ilegalităților F.B.I.-ului au pătruns 
prin efracție în birourile F.B.I.-ului 
din localitatea Media, statul Pennsyl
vania, de unde au sustras peste 1 000 
de documente secrete, au fotocopiat 
25 din acestea și le-au trimis ad
versarilor lui Hoover din Congres, 
precum și cotidienelor americane. A- 
ceastă acțiune a fost apreciată de 
ziare drept una dintre cele mai mari 
umiliri a „impenetrabilului și infai
libilului F.B.I.". în ciuda apelului mi
nistrului justiției, Mitchell, de a nu 
se publica documentele și mai ales 
de a nu se dezvălui listele cu nu
mele agenților și informatorilor ci
vili plătiți, documentele au văzut lu
mina tiparului șocînd opinia publică 
prin conținutul lor.

Aceste documente au reflectat în 
mod grăitor, după cum scrie „NEW 
YORK TIMES", eforturile F.B.I.-ului 
de a extinde rețeaua agenților săi 
plătiți în organizațiile populației de 
culoare, în organizațiile pacifiste, sin
dicate, universități, licee etc. Din 
documentele respective a reieșit că 
Biroul Federal de Investigații dis
pune de agenți informatori pe toate 
treptele societății americane, inclu- 
zînd proprietari de baruri, șoferi de 
taxiuri și măturători de stradă, și 
pînă la directori de întreprinderi, pro
fesori și militari. Unul dintre do
cumente, semnat personal de Hoover, 
prevede pe larg metodele de recru
tare a informatorilor.

Toate acestea, la care se adaugă 
o serie de gafe comise de F.B.I. în 
ultimele luni, au făcut, după cum 
subliniază revista „NEWSWEEK", ca 
„la Ministerul Justiției, Ia Capitoliu 
(sediul Congresului) și chiar la Casa 
Albă să apară speranța unui sfîrșit 
apropiat al erei lui Hoover. înlocui
rea sa a încetat să mai fie o impo
sibilitate. Aceasta ar fi o ușurare 
pentru toată lumea, Inclusiv pentru 
cei care lucrează sub cupola Capito- 
llului".

C. ALEXANDROAIE
Washington, 15.

Yasser Arafat a prezentat un raport 
detaliat.

Agenția M.E.N. relatează că preșe
dintele Consiliului comandamentului 
revoluției sudaneze, Gaafar El Nu
meiry, nu a participat la ședința de 
miercuri dimineața a reuniunii cva
dripartite la nivel înalt. Postul de 
radio Cairo și presa egipteană au in
format despre plecarea generalului 
Gaafar El Numeiry de la Cairo, iar 
ziarul „Al Ahram" relata că un co
municat ce urmează să fie dat publi
cității va face cunoscute „măsurile 
in direcția unei uniuni" între R.A.U., 
Siria și Libia.

*
Președinții R.A.U., Libiei și Siriei 

au avut joi la Benghazi o nouă run
dă de convorbiri. Agenția M.E.N. 
menționează că reuniunea de la Ben
ghazi este consacrată examinării mo
dalităților de intensificare a colabo
rării dintre cele trei țări.

MOSCOVA.— La invitația guvernu
lui sovietic, la Moscova a sosit intr-o 
vizită oficială Mahmud Riad, vice- 
premier și ministru al afacerilor ex
terne al Republicii Arabe Unite, 
informează agenția TASS. La aero
port, Mahmud Riad a fost întîmpi- 
nat de Andrei Gromîko, ministrul de 
externe al U.R.S.S.. și de alte per
soane oficiale.

rare culturală și tehnică dintre cele 
două țări, ca și acordul asupra imi
grației. De asemenea, el se declară 
dispus că continue „participarea la 
dezvoltarea industrială a Algeriei în 
baza unor proiecte precise și în ca
drul concurenței internaționale". 
„Hotărîrile luate de guvernul francez 

■— încheie comunicatul — se inspiră 
din interesele de perspectivă ale ce
lor două țări și din relațiile lor ca 
state suverane".

agențiile de presă transmit:
Președintele Consiliului 

de Stat al R. P. Polone, 
Joze£ Cyrankiewicz, a primit dele
gația Camerei Populare a R.D. Ger
mane, condusă de Gerald Goetting, 
președintele Camerei, care se află 
într-o vizită oficială în Polonia la in
vitația Seimului.

Un protocol011 privire la con
vorbirile în problema deschiderii unui 
consulat general al U.R.S.S. la Ham
burg și a unui consulat general al
R.F.G. la Leningrad a fost semnat 
joi la Moscova de către Valentin Fa- 
lin, șef de secție în Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S., și Hel
mut Allardt, ambasadorul R. F. a 
Germaniei în Uniunea Sovietică. 
După cum relatează agenția T.A.S.S., 
V. Falin a declarat că semnarea pro
tocolului se înscrie pe linia consec
ventă a politicii Uniunii Sovietice de 
dezvoltare a relațiilor cu alte țări. 
Ambasadorul R.F.G. a apreciat aceas
tă măsură drept un nou pas în dez
voltarea relațiilor dintre R. F. a Ger
maniei și Uniunea Sovietică.

Deputății socialiști fran
cezi au depus în Adunarea 
Națională o moțiune de 
CenZUră Priv*nd activitatea econo
mică a guvernului. Moțiunea criti
că, printre altele, faptul că actualul 
cabinet al Franței nu a reușit să 
frîneze creșterea „rapidă și conti
nuă" a prețurilor, precum și că a a- 
dus agricultura într-o situație „în
grijorătoare".

Președintele Italiei, Giu
seppe Saragat, l-a primit 
joi pe Janos Peter, ministrul 
afacerilor externe al Ungariei, aflat 
în vizită oficială la Roma.

0 delegație a Comitetului 
de stat pentru folosirea e- 
nergiei atomice al U.R.S.S., 
în frunte cu președintele comitetu
lui, Andronik Petrosiant, a sosit Ia 
New York la invitația președintelui 
Comisiei pentru energia atomică a
S. U.A., Glenn Seaborg, laureat al 
Premiului Nobel, informează agenția
T. A.S.S.

Cel de-al 7-lea satelit 
științific francez a fost lan
sat la centrul spațial din
Kourou (Guyana). Satelitul ace drept 
scop studierea distribuției hidroge
nului în sistemul solar. El cîntărește 
16 kg și urmează să fie stabilit pe 
o orbită cu un perigeu de 493 km și 
un apogeu de 808 km.

Primul ministru al Japo
niei, Eisaku Sato, a dat dispoziții 
conducerii partidului liberal-democrat, 
de guvernămînt, să formeze o misiu
ne de bunăvoință care să viziteze 
Republica Populară Chineză în toam
na acestui an.

PEKIN 15 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, s-a întîlnit miercuri cu 
membrii echipelor de tenis de masă 
ale Canadei, Columbiei, Angliei, Ni
geriei și Statelor Unite ale Americii, 
care întreprind un turneu în R. P. 
Chineză, la invitația forurilor de re
sort din această țară. La întîlnire au 
participat membri de conducere ai 
Asociației pentru prietenie cu țările 
străine și ai asociațiilor sportive din 
R. P. Chineză.

Agenția China Nouă menționează 
că premierul Ciu En-lal a urat bun 
venit sportivilor din cele cinci țări, 
s-a întreținut cordial cu aceștia, adre- 
sînd fiecărei delegații în parte cu
vinte de salut. în discuția pe care 
a avut-o cu membrii echipei de te
nis de masă a S.U.A., premierul 
chinez a spus : „Contactele dintre 
popoarele Chinei și Statelor Unite au 
fost foarte frecvente în trecut, dar 
mai apoi ele au fost rupte pentru un 
timp îndelungat. Vizita dv. în China, 
la invitația noastră, a deschis o 
poartă pentru contacte prietenești 
între popoarele din cele două țări. 
Sîntem convinși că asemenea con
tacte prietenești vor fi primite fa
vorabil și sprijinite de majoritatea 
celor două popoare".

Premierul chinez a subliniat că 
prin intermediul vizitelor prietenești,
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CARACI 15 (Agerpres). — Agenția 
oficială pakistaneză de presă relatea
ză că în Pakistanul de est continuă 
procesul de normalizare a situației. 
Din Caraci se anunță că societatea 
pakistaneză de transporturi aeriene 
și-a reluat activitatea normală pe 
rutele interne din regiunea de est 
și asigură legăturile permanente în
tre Dacca — centrul administrativ 
al provinciei de est — și capitala țării. 
Principalele servicii de interes public 
își normalizează de asemenea activi
tatea. S-a comunicat oficial că tru
pele pakistaneze „au anihilat ele
mentele care desfășurau o activitate 
ostilă guvernului central in regiunea 
Chandpur".

Pe de altă parte, agenția pakista
neză de presă informează că autori
tățile din Pakistanul de est au emis 
un decret în care se cere tuturor

Delegația C.C. al U.T.C., 
condusă de Vasile Nicolcioiu, secretar 
al C.C. al U.T.C., s-a oprit joi la 
Cairo, în drum spre Khartum, unde 
va participa la cel de-al treilea Con
gres al Uniunii Tineretului Sudanez. 
Delegația a făcut o vizită lui Safei 
Eddin Aboul Ezz, ministrul egiptean 
pentru problemele tineretului. în 
convorbirea avută, ministrul egiptean 
a apreciat pozitiv poziția adoptată de 
România față de criza din Orientul 
Apropiat. în aceeași zi, delegația ro
mână s-a întîlnit cu Mufid Shebab, 
președintele Uniunii Socialiste Arabe 
a Tineretului.

Guvernul U.R.S.S. a îna
intat guvernului olandez o 
declarație de protestîn le«ă- 
tură cu explozia provocată de per
soane necunoscute. în noaptea de 14 
spre 15 aprilie, la clădirea reprezen
tanței comerciale sovietice din Am
sterdam, explozie soldată cu rănirea 
mai multor colaboratori ai reprezen
tanței și avarierea clădirii — infor
mează agenția T.A.S.S. Guvernul so
vietic, se arată în declarație, cere pe
depsirea celor vinovați, compensarea 
daunelor și adoptarea imediată de

în urma atentatului criminal
t

Ambasadorul Iugoslaviei în Suedia
a încetat din viață

BELGRAD 15. — Corespondentul
Agerpres, George Ionescu, trans
mite : în noaptea de miercuri spre 
joi a înoetat din viață, în spitalul 
„Carolina" din Stockholm, Vladimir 
Rolovici, ambasadorul Iugoslaviei în 
Suedia, care a fost grav rănit în a- 
tentatul comis asupra sa de teroriștii 
ustași în ziua de 7 aprilie.

în ciuda tuturor eforturilor medi
cilor iugoslavi și suedezi, viața lui 
Vladimir Rolovici nu a putut fi sal
vată. în legătură cu fărădelegea te
roriștilor ustași, care a stîmit pro
fundul oprobriu al opiniei publice 
iugoslave, purtătorul de cuvînt al 
Secretariatului de stat pentru Aface
rile externe, Dragoliub Vuița, a făcut 
joi o declarație corespondenților pre
sei străine, în care a subliniat că 
moartea ambasadorului, erou popu
lar al Iugoslaviei, constituie o mare 
pierdere. Dragoliub Vuița a subliniat 
că guvernul și opinia publică iugo
slavă așteaptă ca guvernul suedez să 
întreprindă măsuri energice și eficace 
pentru împiedicarea activității tero
riștilor îndreptată împotriva Iugo
slaviei și a relațiilor iugoslavo-sue- 
deze, să pedepsească în mod exem
plar pe organizatorii și autorii aces
tei crime și pe complicii lor.

Ziariștii au fost apoi informați 

prin schimbul de experiență și de 
cunoștințe, sportivii din diferite țări 
pot să ajute cu siguranță la promo
varea prieteniei dintre popoare.

★
Premierul Consiliului de Stat al 

R. P. Chineze, Ciu En-lai, vicepre- 
mierul Consiliului de Stat, Li Sien- 
nien, și vicepreședintele Comitetului 
Permanent al Adunării Reprezentan
ților Populari pe întreaga Chină, Go 
Mo-jo, s-au întîlnit cu prințesa Ash
raf Pahlavi, sora Șahinșahulul Ira
nului, care face o vizită la Pekin — 
anunță agenția China Nouă. Cu aejest 
prilej, menționează agenția citată,* e 
avut loc o convorbire cordială și 
prietenească.

Restabilirea legăturilor 
telefonice directe intre 

Anglia și R. P. Chineză
LONDRA 15 (Agerpres). — Depar

tamentul poștelor din Marea Britanie 
a anunțat că au fost restabilite, după 
o întrerupere de 22 de ani, legăturile 
telefonice directe între Anglia și R.P. 
Chineză. Principalul canal de comu
nicații telefonice între Londra și 
Șanhai va funcționa zilnic timp de 
trei ore.

funcționarilor și salariaților de la 
instituțiile de stat să se prezinte la 
serviciu pină la data de 21 aprilie.

La o întrunire care a avut loc în 
orașul Jammed, Zulfikar Aii Bhutto, 
liderul Partidului Poporului din 
Pakistanul de vest, una din cele 
două formațiuni politice beneficiare 
ale alegerilor generale din decembrie 
anul trecut, a lansat un apel parti
zanilor săi, cerindu-le „să respecte 
legea și să păstreze calmul". Pe de 
altă parte, el s-a pronunțat pentru 
atenuarea restricțiilor impuse de le
gea marțială.

Zulfikar Aii Bhutto a făcut cunos
cut că, în cursul unei recente întîl- 
niri cu președintele Yahya Khan a 
exprimat punctul său de vedere po
trivit căruia „depășirea situației cri
tice din Pakistan reclamă o partici
pare activă a poporului la viața po
litică".

măsuri pentru asigurarea inviolabili
tății reprezentanței comerciale și a 
personalului ei.

Președintele Boliviei, Be- 
neralul Juan Jose Torrez, a demis 
miercuri pe fostul președinte, gene
ralul Alfredo Ovando Candia, din 
funcția de ambasador la Madrid. Mi
nistrul bolivian al informațiilor, ge
neralul Ramiro Villacroel, a reamin
tit, în cursul unei declarații făcute 
cu acest prilej, că președintele Tor
res l-a cerut generalului Ovando 
Candia să revină în țară în termen 
de 30 de zile, pentru a răspunde a- 
cuzațiilor formulate împotriva sa de 
organizare a unui complot pentru a- 
sasinarea predecesorului său la pre
ședinție, generalul Rene Barrientos, 
și a altor politicieni bolivieni. Vil- 
larroel a precizat că Ovando Candia 
„nu a răspuns cererii prezidențiale".

Secretarul federal pentru 
finanțe al Iugoslaviei, Jank° 
Smole, care se află într-o vizită în 
S.U.A., a avut convorbiri la 
Washington cu John Connally, mi
nistrul finanțelor, Clifford Hardin, 
ministrul agriculturii, și cu președin
tele Băncii internaționale pentru re
construcție și dezvoltare, Robert 
McNamara.

despre constituirea unui comitet 
pentru organizarea funeraliilor na
ționale ale lui Vladimir Rolovici, 
care vor avea loc la Belgrad.

Stockholm. Demonstrație de protest 
a muncitorilor iugoslavi care lu
crează în Suedia împotriva acțiunii 
criminale a teroriștilor ustași, care 
a pus capăt vieții ambasadorului 

R.S.F. Iugoslavia
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