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Se împlinesc cinci decenii de la crearea Partidului Comunist Român, eveniment istoric a cărui semnificație își găsește rezonanța !n profundele transformări revoluționare petrecute în viața poporului român. în schimbarea radicală săvîrșită în destinele României — astăzi țară socialistă, liberă și prosperă, în plin avînt creator. Prin întreaga sa activitate, Partidul Comunist Român s-a afirmat ca exponent fidel al intereselor clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii din patria noastră, condu- cînd cu succes opera complexă, multilaterală de trecere de la orîn- duirea capitalistă la socialism, de edificare a noii societăți în care își găsesc întruchipare năzuințele cele mai înalte de libertate națională și socială ale poporului român.Făurirea Partidului Comunist Român — moment de însemnătate crucială în istoria României — a încununat îndelungatul proces de maturizare, clarificare ideologică și organizare politică parcurs de mișcarea noastră muncitorească după înființarea, în 1893, a Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România, în legătură indisolubilă cu răspîndirea ideilor socialismului științific. Zămislit într-o perioadă de avînt revoluționar, Partidul Comunist Român — creat prin hotărîrea congresului de la 8 mai 1921 de transformare a partidului socialist în partid comunist — a ri- dicaț pe o treaptă superioară lupta proletariatului și a celorlalte mase muncitoare, a dat un puternic impuls dezvoltării conștiinței lor de clasă, exercitînd o puternică influență asupra evoluției ulterioare 
a României contemporane.în condițiile marilor lupte sociale din acei ani, ale intenselor confruntări politice și ideologice în cursul cărora se defineau concepțiile noi, revoluționare, despre organizarea politică a clasei muncitoare și căile luptei sale de eliberare, a avut un puternic ecou în România triumful Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, care a deschis o epocă nouă în istoria universală, a însuflețit lupta forțelor muncitorești de pretutindeni. Mișcarea socialistă, clasa muncitoare, masele largi ale poporului român au primit cu entuziasm știrea instaurării puterii sovietice în Rusia, și-au manifestat deplina lor solidaritate internați o- nalistă cu tînărul stat socialist, atît prin mari demonstrații și acțiuni de mase, cît și prin participare directă, cu arma în mînă, alături de armata roșie, la lupta împotriva contrarevoluției interne și a trupelor intervenționiste ale puterilor imperialiste.întreaga perioadă de după crearea Partidului Comunist Român a fost jalonată de bătăliile de clasă purtate de proletariat, de ceilalți oameni ai muncii împotriva exploatării și asupririi burghezo-mo- șierești, a dominației capitalului străin, pentru drepturi, libertăți democratice și un trai mai bun, pentru libertatea și independența patriei.îmbogățindu-și necontenit experiența revoluționară, învingînd greutățile ivite în cale — fiind nevoit să activeze timp de două decenii în condițiile aspre ale ilegalității — partidul nostru și-a sporit

treptat capacitatea de a organiza șl conduce lupta clasei muncitoare, a maselor de oameni ai muncii. Numeroasele acțiuni greviste, bătăliile de clasă ale minerilor de la Lupeni în 1929, ale muncitorilor ceferiști și petroliști din 1933, neînfricatele acțiuni împotriva fascismului, pentru apărarea integrității teritoriale, a independenței și suveranității României au demonstrat marea forță mobilizatoare a partidului, consecvența revoluționară șl devotamentul său profund față de cauza poporului, de idealurile socialismului.în anii întunecați ai dictaturii militaro-fasciste, Partidul Comunist Român s-a manifestat drept cel mai activ și mai ferm apărător al intereselor vitale ale patriei ; el a unit cele mai largi forțe democratice și patriotice, a organizat și condus rezistența antifascistă, lupta maselor largi din România împotriva războiului antisovietic, pentru răsturnarea regimului fascist și eliberarea țării de sub dominația hitleristă.Conștient de însemnătatea vitală a unității de acțiune a clasei muncitoare, partidul comunist a format, împreună cu partidul social-democrat — în aprilie 1944 — Frontul Unic Muncitoresc, nucleul coalizării tuturor forțelor democratice, antihitleriste.în lupta pentru înlăturarea regimului dictatorial, alungarea trupelor germane din țară și Eliberarea României, partidul nostru a reunit forțe de orientări și concepții poli- tico-sociale dintre cele mai diverse, colaborînd cu diferite grupări și organizații democratice, cu cadre de comandă'din armată, ofițeri și generali patrioți, stabilind legături cu partide burgheze, precum și cu monarhia și cercurile grupate în jurul acesteia, cu un mare număr de personalități ale vieții cultural - științifice și politice. în același timp, partidul comunist a organizat formațiunile patriotice înarmate. Arestarea guvernului antonescian, la 23 august 1944, zdrobirea dictaturii militaro-fasciste și întoarcerea armelor împotriva Germaniei hitle- riște, pentru eliberarea țării, constituie încununarea luptei celor mai largi forțe sociale, politice și militare din România, în rîndul cărora clasa muncitoare și partidul său comunist au avut rolul conducător. In pregătirea și înfăptuirea insurecției armate victorioase, partidul a folosit condițiile favorabile create de creșterea generală a rezistenței antihitleriste, de adîn- cirea crizei regimului antonescian, contradicțiile din rîndul cercurilor și claselor conducătoare, înfrângerile suferite de armatele hitleriste, datorită, în principal, loviturilor nimicitoare date de armatele U- niunii Sovietice și apropierea frontului de teritoriul României.O dată cu răsturnarea dictaturii militaro-fasciste, poporul român s-a angajat cu toate resursele sale materiale și umane, cu întregul potențial militar, în războiul antihitlerist ; armata română a luptat cu eroism, împreună cu armata sovietică, pentru eliberarea întregului teritoriu al patriei, și mai departe, pe pămîntul Ungariei, Cehoslovaciei și Austriei, pînă la înfrângerea totală a Germaniei fas-
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ciste. în aceste lupte s-a plămădit frăția de arme româno-sovietică ; jertfele date în comun pe frontul antifascist au pus temelii trainice prieteniei dintre România și Uniunea Sovietică, dintre popoarele celor două țări.Eliberarea de sub jugul fascist 
a inaugurat o nouă etapă istorică în dezvoltarea României. Ieșit din ilegalitate cu o imensă' influență, cu un înalt prestigiu politic, partidul comunist a parcurs un proces rapid de întărire și organizare a propriilor rînduri, adaptîndu-și cu succes metodele de muncă noilor condiții. Mobilizînd clasa muncitoare, înfăptuind un larg front al forțelor populare, în centrul căruia se afla alianța muncitorească-țără- nească — întărită tot mai puternic în lupta pentru reforma agrară și democratizarea țării — asigurînd coalizarea tuturor forțelor progresiste ale națiunii, Partidul Comunist Român a organizat și condus bătălii revoluționare de o deosebită amploare, soldate cu înfrângerea forțelor reacțiunii și instaurarea, la 6 martie 1945, a puterii revoluționar-democratice. Emanație a voinței poporului, noul regim a deschis calea înfăptuirii unor vaste reforme economice și sociale, dezvoltării procesului revoluționar, schimbării radicale a raportului de forțe în societate, lichidării dependenței țării față de puterile imperialiste; lupta maselor conduse de partid a dus la izolarea și înfrîngerea rezistenței grupărilor politice ale claselor exploatatoare, la cucerirea întregii puteri politice de către clasa muncitoare în alianță cu țărănimea, cu celelalte categorii de oameni ai muncii, creînd condiții pentru trecerea la înfăptuirea obiectivelor revoluției și construcției socialiste.în elaborarea liniei politice, a strategiei și tacticii sale, Partidul Comunist Român s-a călăuzit după legitățile obiective ale revoluției și construcției socialiste, luînd în considerare împrejurările concret- istorice, realitățile economice și so- cial-politice ale țării. Experiența României atestă încă o dată că forța partidului comunist, chezășia îndeplinirii cu succes a misiunii sale istorice stau în slujirea plină de devotament a clasei muncitoare, a poporului din care s-a născut, în capacitatea comuniștilor de a se identifica cu cele mai nobile idealuri de emancipare socială și națională ale celor ce muncesc, de înflorire multilaterală a patriei.Forța transformatoare a politicii partidului, capacitatea sa de a asigura înaintarea rapidă a țării pe căile progresului și prosperității se vădesc în înnoirile ce au schimbat din temelii înfățișarea României, în victoria socialismului la orașe și sate. Dezvoltarea societății românești în anii socialismului se caracterizează prin adînci prefaceri structurale, prin dinamismul puternic al economiei și întregii vieți social-politice, prin ridicarea nivelului de trai, material și spiritual, al celor ce muncesc de la orașe și sate.O deosebită importanță pentru ridicarea economico-socială a întregii țări a avut îndeplinirea cu succes a prevederilor cincinalului 1966—1970, care a asigurat creșterea impetuoasă a forțelor de pro

ducție, perfecționarea relațiilor sociale și a întregii activități, ridi- cînd societatea noastră socialistă pe o treaptă superioară. Creșterea avuției patriei, a potențialului său este exprimată de sporirea produsului social în perioada ultimului cincinal cu 51 la sută și a venitului național cu 45 la sută.Marile înfăptuiri ale poporului român sînt indisolubil legate de promovarea consecventă a politicii partidului nostru de industrializare — ce s-a dovedit a fi factorul hotărîtor al întăririi independenței naționale, al dezvoltării susținute a tuturor ramurilor economiei naționale, ridicării social-culturale a țării și asigurării accesului tot mai larg al populației la cuceririle civilizației modeme. Progresele do- bîndite în această perioadă pe calea industrializării sînt grăitor ilustrate de faptul că în industria noastră socialistă se realizează în prezent peste 60 la sută din venitul național față de 49 la sută în 1965 și de 30,8 la sută în 1938 ; producția întregujui an 1938 a fost obținută în 1970 în numai 22 de zile, iar în industria chimică — în 5 zile, energia electrică și termică — 6 zile, construcția de mașini — 8 zile, metalurgia feroasă — 16 zile, industria ușoară — 26 zile ; producția realizată în cincinalul trecut este aproape egală cu cea obținută în 15 ani anteriori. Ritmul înalt de creștere a producției industriei noastre socialiste — 11,8 la sută în medie anual în cincinalul precedent — situează România printre țările cu cele mai rapide ritmuri de dezvoltare economică.Considerând agricultura drept o ramură de bază a economiei naționale, partidul nostru a luat măsuri pentru a pune mai larg în valoare avantajele trecerii ei pe bazele marii producții socialiste, pentru sporirea producției vegetale și animale. Schimbările produse în baza tehnică-materială a agriculturii sînt ilustrate de faptul că ea dispune de peste 107 000 tractoare, 50 000 combine cerealiere și alte mașini agricole, suprafața arabilă pe un tractor fizic fiind de 91 hectare, față de 121 hectare în 1965. Urmare a eforturilor materiale făcute de stat și a perfecționării activității de organizare și conducere a agriculturii, producția agricolă globală a crescut — în pofida greutăților generate de condițiile climatice nefavorabile din ultimii trei ani, îndeosebi de inundațiile din 1970 — în cincinalul 1966—1970 cu 24 la sută față de realizările perioadei 1961—1965, asigurînd satisfacerea nevoilor de consum și a celorlalte cerințe ale economiei. Experiența României a confirmat că unirea țărănimii în cooperative de producție este o cale sigură de dezvoltare a bazei tehnico-materia- le și a producției agricole, de îmbunătățire a vieții țăranilor, de lichidare a instabilității economice și sociale pe care o generează mica producție de mărfuri, o condiție esențială pentru asigurarea trăini- ciei noii orînduiri. Viața a demonstrat în mod convingător că instaurarea proprietății obștești a determinat profunde înnoiri în viața satului românesc, a deschis calea largă a progresului atît în domeniul producției, cît și al nivelului de trai al oamenilor muncii din mediul rural.
(Continuare în pag. a IlI-a)

PORUMBULUI

In zece zile bune de lucru,

ÎNSÂMÎNTAREA
I

poate și trebuie să fie terminată!
Am intrat in ultima decadă a lunii aprilie, hotărf- 

toare pentru încheierea insămînțărilor de primăvară. 
Timpul a devenit din nou prielnic incit, aproape in 
toată (ara, aceste lucrări se pot desfășura cu intensi
tate. De altfel, din datele centralizate in cursul zilei 
de luni la minister rezultă că pină la 19 aprilie a fost 
insămințată o suprafață totală de 2,5 milioane hectare 
care este cu 800 000 hectare mai mare decit cea reali
zată anul trecut la aceeași dată. Ce trebuie făcut, in 
continuare, in vederea executării la timp a tuturor lu
crărilor de sezon ?

SEMĂNATUL FLORII-SOARELUI ȘI SFECLEI DE 
ZAHAR POATE FI CONSIDERAT CA ÎNCHE
IAT. Au mai rămas de insăniințat cu sfeclă unele 
suprafețe în județele Harghita, Sibiu, Vrancea, iar cu 
floarea-soarelui — in județele Botoșani, Dolj, Arad și 
Mehedinți. Este necesar ca și în aceste județe, pe baza 
unei folosiri intense a utilajelor și a forței de muncă, 
să se încheie lucrările respective pînă la ultimul hectar.

SEMĂNATUL PORU1MBULUI ESTE PRINCIPALA 
ACȚIUNE LA ORDINEA ZILEI ÎN AGRICULTURA. 
Pină la 19 aprilie suprafețele insămințate însumează 
777 000 hectare, cele mai bune rezultate obținîndu-se în 
întreprinderile agricole de stat din județele Tulcea, 
Constanța, Brăila și in cooperativele agricole din ju
dețele Brăila, Constanța, Tulcea și Ialomița. Supra
fețele insămințate puteau fi și mai mari dacă, peste 
tot, s-ar fi folosit din plin zilele bune de lucru din 
zori și pînă seara. Or, conducerile unor cooperative a- 
gricole, specialiștii au manifestat rezervă în ce privește 
începerea acestei lucrări. Așa se face că, la ora actuală, 
chiar în județele fruntașe Ia semănatul porumbului 
există cooperative agricole și chiar întreprinderi agri
cole de stat în care această lucrare n-a fost făcută decit 
pe suprafețe mici. La minister se consideră că în ce 
privește insămințatul porumbului nici o reținere nu este 
justificată. Chiar în zilele de 15 și 16 aprilie cînd în u- 
nele zone ale țării a căzut brumă, conform înregistră
rilor făcute de stațiile Institutului de meteorologie și 
hidrologie, temperatura în sol a fost de 8—10 grade, 
deci prielnică însămînțării porumbului. Deoarece în 
continuare se așteaptă creșterea temperaturii aerului 
și a solului, se impune să se treacă cu toate forțele la 
lucru. Pe baza dotărilor cu tractoare și mașini agricole 
care există s-a calculat că, prin respectarea vitezei zil
nice de lucru stabilite, semănatul porumbului se poate 
incheia in 8—10 zile lucrătoare. Aceasta presupune o te
meinică organizare a muncii în toate unitățile agricole. 
Se constată că în cele mai multe întreprinderi agricole 
de stat și cooperative agricole de producție munca a 
fost bine organizată, se realizează ritmul de lucru pre
văzut. Dar în unele locuri, așa cum s-a arătat, s-a ma
nifestat o anumită reținere în ce privește începerea în- 
sămințăril porumbului și chiar defecțiuni in folosirea 
utilajelor. întrucît timpul este foarte avansat, organele 
de partid, de stat și agricole trebuie să-și îndrepte a-

tenția spre unitățile agricole in care lucrările stnt ră
mase în urmă. Acestea să beneficieze cu prioritate de 
îndrumare și control. Timpul optim in care poate fi 
semănat porumbul se reduce cu fiecare zi, iar întâr
zierea semănatului are urmări negative asupra re
coltei, deoarece se pierde umiditatea din stratul super
ficial al solului, se întârzie răsăritul. Obținerea unor 
recolte mari impune respectarea întocmai a calității 
lucrărilor : pregătirea terenului, asigurarea desimii op
time, adincimea de semănat și, bineînțeles, încadrarea 
in limitele timpului optim.

PLANTAREA LEGUMELOR TREBUIE SA SE 
BUCURE DE CEA MAI MARE ATENȚIE din partea 
oamenilor muncii și a specialiștilor din agricultură. 
Prioritate trebuie acordată încheierii plantării tomate
lor in solarii. Este de cea mai mare importanță ca a- 
ceastă acțiune să se încheie in timp cit mai scurt, de
oarece numai în felul acesta se pot obține recolte tim
purii și valorifica cu beneficii producția obținută. în- 
trucît in principalele zone legumicole ale țării tempe
ratura e in creștere, specialiștii din minister consideră 
că se poate începe plantatul în cîmp al legumelor mai 
puțin pretențioase la căldură, iar apoi și al tomatelor 
și ardeilor.

PLANTAREA POMILOR ȘI A VIȚEI DE VIE S-a 
încheiat în întreprinderile agricole de stat pe toate su
prafețele prevăzute, dar este mult întîrziată in coope
rativele agricole. Astfel, în aceste unități, au fost plan
tate mai puțin de jumătate din suprafețele prevăzute, 
întârzierile se explică numai prin defecțiunile care au 
existat în organizarea muncii. O dovedesc rezultatele 
obținute de întreprinderile agricole de stat care au 
încheiat plantatul pomilor si al viței de vie. Apoi se 
știe că pentru plantat nu se cere un tâmp special — 
ploile n-au constituit o piedică în executarea acestei 
lucrări. Trebuie întreprinse măsuri urgente în vederea 
intensificării plantării viței de vie, îndeosebi in coope
rativele agricole din județele Vrancea, Bacău, Iași etc.

Modul cum se desfășoară lucrările agricole de pri
măvară — ritm mai intens și calitate superioară — de
monstrează eficiența măsurilor luate de conducerea 
partidului privind perfecționarea organizării și retri
buirii muncii în unitățile agricole. Țăranii cooperatori 
și mecanizatorii participă activ la muncă în vederea 
grăbirii semănatului. Trebuie folosite mai bine aceste 
condiții noi pentru a face ca toate lucrările agricole 
din această primăvară să fie terminate în limitele tim
pului optim și la un nivel agrotehnic superior. Este 
nevoie însă de un control și un sprijin concret din 
partea organelor de partid si de stat, acordat acelor 
unități agricole care întâmpină greutăți in organizarea 
muncii. Există condiții ca insămînțărlle și celelalte lu
crări de primăvară să se încheie in limitele timpului 
optim. Ele trebuie folosite din plin pentru a se asi
gura obținerea unor recolte mari la toate culturile.

'WWVWVWWW\

COMUNICAT
cu privire la vizita delegației 
Partidului Socialist Francez
in Republica Socialistă RomâniaLa invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, o delegație a Partidului Socialist Francez, condusă de tovarășul Alain Savary, prim-secretar al Partidului Socialist Francez, a făcut o vizită în Republica Socialistă România între 15—20 aprilie a.c. Din delegație au făcut parte tovarășii Robert Verdier, membru al Comitetului Director și al Secretariatului Partidului Socialist Francez, și Marcel Livian, consilier juridic, însărcinat cu afaceri sociale al Partidului Socialist Francez.în timpul șederii lor în România, membrii delegației Partidului Socialist Francez au vizitat unități economice, sociale și turistice din Capitală si județul Brașov.Delegația Partidului Socialist Francez a avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu o delegație a P.C.R., formată din tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar general al P.C.R., conducătorul delegației, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., Ștefan Andrei, prim-adjunct de sef de secție la C.C. al P.C.R.în cadrul convorbirilor, delegațiile s-au informat reciproc asupra principalelor probleme ale activității desfășurate de Partidul Comunist Român și Partidul. Socialist Francez, au examinat probleme ale dezvoltării relațiilor între cele două țări. Totodată, a avut loc un schimb de păreri privind situația politică internațională și îndeosebi situația din Europa, precum și unele probleme ale mișcării muncitorești internaționale.Cu acest prilej, s-a reliefat importanța pe care o are pentru activitatea consacrată păcii, apărării democrației și construirii socialismului dezvoltarea dialogului, a contactelor și discuțiilor între partidele comuniste și socialiste, în ciuda deosebirilor de ordin ideologic.

Ambele delegații au dat o apreciere favorabilă evoluției raporturilor prietenești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez și au hotărît să dezvolte pe mai departe și să-și diversifice relațiile reciproce. Ele au notat cu satisfacție progresul relațiilor româno-franceze și au exprimat dorința ca aceste legături să se dezvolte în continuare, ceea ce servește intereselor celor două popoare, cauzei înțelegerii, cooperării și securității în Europa și în întreaga lume.Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez apreciază că o contribuție însemnată la menținerea o are pene, tualei vare’a
și consolidarea păcii generale înfăptuirea securității euro- care să ducă la depășirea ac- scindări a Europei, la dizol- simultană a blocurilor mili-
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Dragi tovarăși,Cu prilejul celei de-a XXV-a aniversări a creării Partidului Socialist Unit din Germania, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adresează Comitetului Central al partidului dv., tuturor comuniștilor și oamenilor muncii din Republica Democrată Germană felicitări cordiale și un cald salut tovărășesc.Continuator al tradițiilor revoluționare de luptă ale clasei muncitoare germane, Partidul Socialist Unit din Germania a organizat și condus, în anii de după eliberare, opera de făurire a orînduirii socialiste în Republica Democrată Germană, primul stat al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei.Comuniștii, întregul popor român urmăresc cu simpatie și se bucură din toată inima de succesele remarcabile obținute de oamenii muncii din R.D.G., sub conducerea Partidului Socialist Unit din Germania, în dezvoltarea economiei, științei și culturii, în ridicarea continuă a nivelului lor de trai material și cultural.Partidul Comunist Român și guvernul Republicii Socialiste România vor acționa și în viitor cu consecvență pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane de către toate statele, pe baza dreptului internațional, pentru primirea R.D.G. în O.N.U. si participarea sa nestînjenită la soluționarea problemelor privind pacea și securitatea în Europa și în întreaga lume.Ne exprimăm convingerea că relațiile de prietenie și colaborare tovărășească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Unit din Germania, dintre Republica Socialistă România și Republica Democrată Germană vor cunoaște o dezvoltare rodnică și în viitor, pe baza marxism-leninismului și internaționalismului socialist, egalității în drepturi,_ stimei și respectului reciproc, în interesul popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste și a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor antiimperialiste, pentru triumful cauzei păcii și socialismului.Cu ocazia acestui jubileu, vă urăm dv., dragi tovarăși, Partidului Socialist Unit din Germania, tuturor oamenilor muncii, noi succese în activitatea consacrată progresului multilateral al Republicii Democrate Germane, bunăstării și fericirii celor ce muncesc, în lupta pentru consolidarea păcii și securității în Europa și în lume.
COMITETUL CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Polone, Piotr Jaroszewicz, a trimis președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, o telegramă prin care mulțumește pentru sentimentele de compasiune transmise în legătură cu tragedia din mina „Rokitnica".
i
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ADUNAREA FESTIVĂ DIN CAPITALĂ 
CONSACRATĂ ANIVERSĂRII 
NAȘTERII LUI V. I. LENIN

Cuvîntarea tovarășului Roman Moldovan
Aniversăm 101 ani de la nașterea 

lui Vladimir Ulei Lenin, discipol cre
dincios și continuator strălucit al lui 
Marx și Engels, conducător revoluțio
nar al proletariatului, militant neo
bosit pentru eliberarea celor ce mun
cesc de exploatare și asuprire, pentru 
libertate socială și națională, pentru 
triumful socialismului și comunis
mului.

Am cinstit anul trecut centenarul 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, dată 
care a coincis cu un sfert de veac de 
cind poporul nostru a ales o nouă 
cale de dezvoltare, calea socialistă, 
în cuvîntarea ținută cu prilejul adu
nării festive consacrate centenaru
lui nașterii lui V. I. Lenin, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a caracterizat im
portanța uriașă a învățăturii sale pen
tru mișcarea muncitorească, pentru 
lupta oamenilor muncii în vederea 
cuceririi puterii și construirii socie
tății comuniste. „Victoria revoluțiilor 
proletare și edificarea socialismului 
în mai multe țări demonstrează pe 
deplin justețea tezei leniniste cu pri
vire la rolul istoric al partidului re
voluționar de avangardă al clasei 
muncitoare. Viața arată, fără putință 
de tăgadă, că numai acolo unde pro
letariatul, masele largi populare au 
avut în fruntea lor o forță politică 
organizată, un partid cu o linie poli
tică clară, lupta revoluționară a putut 
fi încununată de succes11.

V. I. Lenin a fundamentat multila
teral concepția cu privire la rolul, 
sarcinile și structura partidului de tip 
nou al clasei muncitoare, a întemeiat 
partidul revoluționar al proletariatu
lui din Rusia, în fruntea căruia a 
condus Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie. Fondator al statului 
sovietic socialist, de numele lui 
Lenin este strîns legată fundamenta
rea programului de edificare a noii 
orînduiri sociale în Uniunea So
vietică.

Activitatea de militant comunist și 
întreaga operă teoretică a lui V.I. 
Lenin reprezintă o ilustrare vie a 
spiritului creator al teoriei revoluțio
nare a proletariatului. Adversar ne
înduplecat al oricărei osificări a gin- 
diril, Lenin a demonstrat în mod ma
gistral că teoria marxistă nu este o 
colecție de teze imuabile, ci o con
cepție și o metodă revoluționară de 
investigare a fenomenelor naturii și 
societății, o strălucită armă teoretică 
a partidului proletariatului în ana
liza condițiilor istorice concrete, in 
lupta pentru transformarea revolu
ționară a societății. Cu o pătrunză
toare clarviziune, studiind profund 
relațiile social-politice ale epocii, 
valorificînd în mod creator, pe plan 
teoretic, cele mai avansate cuceriri ale 
științei și culturii. V.I. Lenin a dez
voltat și îmbogățit marxismul cu 
concluzii de o valoare inestimabilă.

Teoria revoluționară a proletaria
tului — marxism-leninismul — se 
dezvoltă și se îmbogățește continuu, 
exercită o înrâurire tot mai profundă 
asupra lumii contemporane. Lucrările 
lui V. I. Lenin sînt traduse în peste 
100 de limbi și ocupă primul loc în 
lume in ce privește volumul tipări
turilor. în tara noastră încă anul 
trecut s-a încheiat tipărirea în ro
mânește a întregii ediții de 55 volu
me din operele complete ale lui 
Lenin, acestea adăugindu-se tiraje
lor de masă în care au apărut alte 
lucrări leniniste.

Referindu-se în continuare la 
transformările petrecute în lume, 
în cei peste 50 de ani cane au trecut 
de la victoria Marii Revoluții Socia
liste din Octombrie, vorbitorul a 
arătat că în această perioadă Uni
unea Sovietică a obținut realizări 
uriașe în toate sferele producției ma
teriale, în știință, tehnică, cultură. 
Recent a avut loc Congresul al 
XXIV-lea al Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, congres care a a- 
probat al nouălea plan cincinal al 
U.R.S.S. pe perioada 1971—1975, plan 
a cărui înfăptuire va însemna noi 
pași înainte în construcția comunistă, 
în ridicarea nivelului material și cul
tural de viață al poporului.

Oamenii muncii din România so
cialistă, întregul nostru popor urmă
resc cu profund interes și solidari
tate frățească realizările popoarelor 
Uniunii Sovietice, munca lor însufle
țită pentru făurirea societății comu
niste și le adresează cu acest prilej 
calde felicitări și urări din inimă de 
a realiza cu deplin succes programul 
adoptat de Congresul al XXIV-lea 
al Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice.

Vorbitorul a relevat în continuare 
rolul hotărîtor pe care il au in lupta 
pentru pace și progresul lumii con
temporane țările socialiste, ca prin
cipalul sprijin al popoarelor și prin
cipala forță care se opune reacțiunii, 
imperialismului, de asemenea forța 
crescîndă cu care se manifestă miș
carea antiimperialistă, democratică, in 
centrul căreia se află clasa muncitoa
re, în frunte cu detașamentele ei de 
avangardă — partidele comuniste și 
muncitorești. Amploarea luptei revo
luționare, diversitatea condițiilor în 
care se duce această luptă de către 
partidele comuniste și forțele progre
siste sporesc răspunderea acestora în 
rezolvarea problemelor corespunză
tor condițiilor specifice în care acti
vează.

Ca o viguroasă forță progresistă a 
contemporaneității acționează mișca
rea de eliberare națională a po
poarelor, tinerele state din Afri
ca, Asia și America Latină. Este 
de relevat influența pe care o 
exercită în politica internațională 
forțele democratice care se ma
nifestă activ în toate țările în apă
rarea independenței și a suveranității, 
a libertății și drepturilor cetățenești, 
se pronunță împotriva politicii de 
forță, de amenințări și încordare, 
pentru destindere internațională, pen
tru cooperare între state, pentru pace 
și securitate.

în direcția dezvoltării progresiste a 
omenirii acționează, de asemenea, 
masele țărănimii, intelectualitatea, 
tînăra generație, masele de femei, or
ganizațiile obștești, printre care și 
mișcarea de luptă pentru pace.

Referindu-se la faptul că in țările

capitaliste există numeroși gînditori. 
care, fără să fie comuniști, critică so
cietatea burgheză, politica cercurilor 
imperialiste, afirmă idei sociale pro
gresiste, antiimperialiste, vorbitorul 
a arătat că atitudinea diferențiată în 
cadrul luptei ideologice contempora
ne este astăzi mai necesară ca ori- 
cind, ea puțind să contribuie la în
curajarea forțelor progresiste din lu
mea contemporană, la apropierea a- 
cestor ginditorî de ideile marxism- 
leninismului. Este însă străină spiri
tului de partinitate comunistă orice 
încercare de armonizare ideologică 
între socialism și capitalism, de bună
voință față de ideologia anticomu
nistă, dialogul presupunînd critica 
deschisă și fermă, argumentată și 
convingătoare, a ideilor reacționare, 
fideiste, anticomuniste, afirmarea pu
ternică a pozițiilor ideologiei mar- 
xist-leniniste.

Dezvoltarea teoriei și gândirii 
marxist-leniniste solicită aportul tu
turor partidelor comuniste și munci
torești la generalizarea fenomenelor 
noi ale contemporaneității, a practi
cii revoluționare, a marilor cuceriri 
ale cunoașterii. Caracterul creator al 
marxism-leninismului constă tocmai 
în receptivitatea față de tot ce este 
viu, nou și esențial în realitățile și 
practica socială, în știință, ideologie, 
cultură, desfășurarea unui larg 
schimb de informații, de idei, de pă
reri și experiență teoretică și prac
tică.

Vorbitorul a arătat în continuare 
că aniversarea nașterii lui V. I. 
Lenin are loc într-o perioadă cind 
întregul nostru popor se pregătește 
să sărbătorească semicentenarul creă
rii Partidului Comunist Român. Ani
versarea a 50 de ani de viață a 
partidului nostru constituie un 
prilej pentru a face un bilanț 
al uriașelor realizări, a înfățișa 
perspectivele largi ce ne sînt des
chise, a analiza felul cum am 
muncit pînă acum și a stabili con
cluzii pentru îmbunătățirea activității 
în toate sferele muncii sociale. Toc
mai datorită politicii marxist-leni
niste a partidului nostru, liniei sale 
generale juste, capacității lui organi
zatorice, a putut fi instaurată in 
România puterea clasei muncitoare 
în alianță cu țărănimea și intelectua
litatea, a putut fi realizată cu succes 
edificarea societății socialiste. Faptul 
că în procesul luptei revoluționare, 
partidul nostru comunist a devenit 
forța conducătoare a societății socia
liste este rezultatul nemijlocit al 
politicii sale juste, al identificării sale 
cu năzuințele și interesele fundamen
tale ale clasei muncitoare, ale între
gului popor.

Subliniind că în perioada planului 
cincinal 1966—1970 activitatea econo
mică s-a ridicat pe o treaptă calitativ 
superioară, confirmînd justețea liniei 
generale a politicii Partidului Comu
nist Român, vorbitorul a înfățișat un 
amplu tablou al realizărilor obținute 
în dezvoltarea armonioasă a forțelor 
de producție, în ridicarea tuturor ju
dețelor, întărirea bazei tehnico-mate- 
riale a socialismului. Un deosebit 
accent a fost pus în decursul 
acestei perioade pe laturile cali
tative ale dezvoltării economice ; 
s-au realizat progrese în moderniza
rea structurii producției materiale, 
extinderea tehnicii si tehnologiei mo
derne, în diversificarea, înnoirea și 
ridicarea calității produselor, crește
rea productivității muncii, reducerea 
nivelului cheltuielilor materiale de 
producție, în ridicarea eficienței ge
nerale.

Rezultatul nemijlocit al tuturor rea
lizărilor obținute în construcția so
cialistă este ridicarea nivelului de 
civilizație, satisfacerea tot mai largă 
a cerințelor materiale și spirituale ale 
oamenilor. Ridicarea nivelului de trai 
al poporului este țelul suprem al po
liticii partidului, idealul înscris pe 
steagul său de luptă. Au sporit veni
turile reale ale tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii de la orașe si 
sate, au fost majorate an de an chel
tuielile statului nostru pentru învă- 
țămînt, cultură, ocrotirea sănătății și 
alte acțiuni sociale. Un efort însem
nat a făcut statul nostru în această 
perioadă pentru dezvoltarea construc
ției de locuințe. »

La sfîrșitul cincinalului 1966—1970, 
cînd în continuarea realizărilor din 
trecut s-a încheiat etapa cea mai rod
nică a edificării socialismului în pa
tria noastră, România se înfățișează 
ca o țară cu o economie dinamică și 
sănătoasă, în plin proces de moderni
zare, capabilă să înainteze hotărit pe 
drumul progresului și civilizației.

Succesele pe care le obținem se 
datoresc, faptului că partidul nostru 
se călăuzește în elaborarea progra
mului construcției socialiste după le
gile obiective ale dezvoltării sociale, 
după realitățile concrete ale țării, a- 
plicînd in mod creator adevărurile 
generale ale socialismului la condi
țiile din România. Ele se datoresc 
activității creatoare a clasei munci
toare, a țărănimii, intelectualității, a 
tuturor oamenilor muncii din țara 
noastră, fără deosebire de naționali
tate, conștienți de răspunderea ce le 
incumbă în calitatea lor de producă
tori și proprietari ai mijloacelor de 
producție. Faptul că politica partidu
lui exprimă în mod fidel interesele 
vitale ale poporului asigură unitatea 
de granit dintre partid și popor, în
crederea nemărginită a oamenilor 
muncii în partidul comunist, hotă- 
rîrea lor de a înfăptui neabătut po
litica sa internă și externă.

In întreaga sa politică partidul nos
tru îmbină armonios interesele națio
nale cu cele generale ale socialismu
lui, pornind de la ferma convingere că 
datoria principală națională și inter
națională este construirea cu succes 
a orînduirii noi, socialiste, în Româ
nia. realizarea celor mai înalte as
pirații ale poporului român — a da 
viață pe pâmîntul țării comunis
mului — visul de aur al omenirii.

Aniversăm nașterea lui V. I. Lenin 
— a spus în continuare vorbitorul — 
sub semnul muncii însuflețite pentru 
înfăptuirea programului de făurire a 
societății socialiste multilateral dez
voltate elaborat de Congresul al 
X-lea al Partidului Comunist Român.

Pentru a conduce cu succes opera 
de transformare socialistă a socie
tății, partidul comunist perfecțio
nează metodele de muncă și condu
cere în funcție de cerințele vieții. O 
atenție deosebită se acordă perfec
ționării formelor de conducere a eco
nomiei, a întregii vieți sociale, adin- 
cirii democrației socialiste. Partidul 
se preocupă de crearea tuturor con
dițiilor pentru ca poporul să poată 
exercita dreptul său suveran de a 
participa — atît prin reprezentanții 
săi, cît și în mod nemijlocit — la 
conducerea treburilor țării, la dez
voltarea și înflorirea societății so
cialiste.

Referindu-se la activitatea interna
țională, vorbitorul a arătat că țara 
noastră pune un accent deosebit pe 
dezvoltarea relațiilor multilaterale cu 
toate țările socialiste. Colaborarea 
economică, tehnico-științifică cu țări
le C.A.E.R., cu toate țările socialiste 
este menită să contribuie la prospe
ritatea și înflorirea fiecărei națiuni 
socialiste, la afirmarea statelor noas
tre ca state libere și suverane, con
tribuind în acest fel la afirmarea 
superiorității socialismului în lume, 
în condițiile internaționale actuale, 
relațiile de tip nou între țările so
cialiste — prin natura lor opuse re
lațiilor din lumea capitalistă — cola
borarea liber consimțită, în spiritul 
independenței și suveranității națio
nale, egalității depline în drepturi și 
avantajului reciproc, neamestecului 
în treburile interne, internaționalis
mului socialist, sînt chemate să re
prezinte o formă nouă și superioară 
de colaborare între state.

Ne exprimăm satisfacția pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor din
tre Partidul Comunist Român și 
Partidul Comunist al Uniunii Sovie
tice, dintre Republica Socialistă 
România și Uniunea Sovietică, din
tre poporul român și poporul sovietic. 
Semnarea în cursul anului trecut a 
unui nou Tratat de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală între cele 
două țări deschide noi perspective 
de dezvoltare multilaterală a colabo
rării româno-sovietice, în interesul 
ambelor partide și ambelor popoare, 
în interesul cauzei unității mișcării 
comuniste internaționale, al sistemu
lui socialist mondial.

întărirea relațiilor de prietenie ro- 
mâno-sovietioe este o trăsătură i de
finitorie a politicii externe a parti
dului și statului nostru. La cultivarea 
prieteniei și a relațiilor româno-so
vietice o contribuție însemnată aduc

organizațiile de masă și obștești, între 
care subliniem activitatea Asociației 
Române pentru Legăturile de Priete
nie cu Uniunea Sovietică.

Vorbitorul a relevat că P.C.R. își 
lărgește relațiile de solidaritate in- 
ternaționalistă cu toate partidele co
muniste și muncitorești, în spiritul 
încrederii și stimei reciproce, al re
cunoașterii dreptului fiecărui partid 
de a-și elabora de sine stătător linia 
politică, potrivit condițiilor concrete 
ale tării sale.

Partidul și poporul nostru sprijină 
cauza dreaptă a poporului vietnamez, 
a celorlalte popoare din Indochina, 
consideră imperios necesar să se pună 
capăt războiului agresiv al Statelor 
Unite în Indochina ; se pronunță 
pentru soluționarea conflictului din 
Orientul Mijlociu pe baza rezoluției 
din noiembrie 1967 a Consiliului de 
Securitate.

România își extinde relațiile cu 
toate țările, fără deosebire de orîn- 
duire socială, considerînd drept o în
datorire a sa, ca țară socialistă, de 
a-și lărgi raporturile internaționale 
și participarea la diviziunea inter
națională a muncii, de a contribui pe 
această cale la promovarea înțele
gerii și apropierii între popoare, la 
cauza păcii.

Poporul nostru este solidar cu po
poarele care luptă împotriva impe
rialismului și colonialismului, pen
tru cucerirea independenței națio
nale, dezvoltă relații de prietenie, 
colaborare și cooperare cu popoarele 
tinerelor state independente, spri
jină eforturile lor pentru dezvolta
rea economică și socială, pentru apă
rarea suveranității. România militea
ză activ împotriva politicii agresive 
a imperialismului, a politicii de forță 
și dictat în viața internațională, ac
ționează neobosit pentru realizarea 
securității în Europa și în lume, 
pentru pace și înțelegere între 
popoare.

în încheiere, vorbitorul a spus : 
Cea mai înaltă prețuire pe care noi, 
oamenii muncii din România, o adu
cem memoriei lui Vladimir Ilici Le
nin este mobilizarea tuturor efortu
rilor pentru înfăptuirea progra
mului de dezvoltare a patriei, 
asigurînd creșterea în continuare a 
nivelului de civilizație materială și 
spirituală a poporului, sporirea con
tribuției la dezvoltarea sistemului 
socialist mondial, la triumful ideilor 
marxist-leniniste, al cauzei socia
lismului și păcii în lume.

Rezultate

ÎN ÎNTÎMPINAREA 
ANIVERSĂRII 
SEMICENTENARULUI 
PARTIDULUI

de prestigiu • Sesiuni

în îndeplinirea planului 
și a angajamentelor

ÎN ÎNTREPRINDERILE DIN JUDEȚUL BRAȘOV

• Simpozioane

• Întîlniri

BRAȘOV (corespon
dentul „Scînteii", Ni
colae Mocanu). — Cu 
fiecare zi ce ne apro
pie de glorioasa ani
versare a semicente
narului partidului, tot 
mai multe colective de 
oameni ai muncii din 
întreprinderile muni
cipiului și județului 
Brașov raportează în
deplinirea angajamen
telor luate în cinstea

acestui Important e- 
veniment.

Pe întregul județ 
s-a realizat o produc
ție marfă suplimen
tară de 69 milioane lei, 
față de 40 milioane lei 
cît prevedea angaja
mentul luat pînă la 
8 Mai. S-au dat peste 
planul la zi 29 auto
camioane, 8 834 kW 
motoare electrice,

23 000 bucăți rulmenți, 
piese de schimb auto 
în valoare de 16,4 mi
lioane lei, 355 tone în
grășăminte cu azot și 
6 730 tone ciment. 
S-au evidențiat Uzi
nele de autocamioane, 
Hidromecanica, Uzina 
de radiatoare și ca
bluri, Combinatul chi
mic Victoria, Fabrica 
de șuruburi etc.

UNITĂȚILE INDUSTRIALE DIN JUDEȚUL IAȘI
IAȘI (corespondentul 

„Scînteii", Manole 
Corcaci). — în între
cerea socialistă ce se 
desfășoară în cinstea 
semicentenarului par
tidului, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii 
din întreprinderile in
dustriale ale județului 
Iași obțin zilnic suc
cese tot mai mari în 
producție. De la comi
sia economică a comi
tetului județean de 
partid aflăm că anga
jamentele luate pentru 
această etapă au fost 
îndeplinite, dîndu-se

peste plan o producție 
marfă industrială in 
valoare de 61,4 mili
oane lei. Printre alte
le. au fost realizate, 
peste prevederi. 518 
tone țevi și profile din 
oțel, 99 tone fibre și 
fire sintetice, 58 000 
mp țesături și 104 tone 
fire de bumbac, 450 
tone saci și folii de po
lietilenă. 100 tone plăci 
extrase din polistiren 
și copolimeri, 245 
tn.u.i. penicilină și de
rivați, 115 kg strepto- 
micină și aureociclină 
etc. De asemenea, în 
această perioadă au

fost livrate la export, 
peste plan, mărfuri în 
valoare de circa 7 mi
lioane lei valută.

Unitățile industriale 
din județ au reușit tot
odată să realizeze su
plimentar circa 20 mi
lioane lei beneficii. 
S-au evidențiat colec
tivele de muncă de la 
Uzina metalurgică, U- 
zina de fibre sintetice, 
Uzina de prelucrare a 
maselor plastice, Fa
brica „Țesătura" și 
Fabrica de antibiotice 
din Iași, Uzina meca
nică din Pașcani și 
altele.

OAMENII MUNCII DIN JUDEȚUL PRAHOVA 
ÎȘI SUPLIMENTEAZĂ ANGAJAMENTELE

PLOIEȘTI (cores
pondentul „Scînteii", 
Constantin Căprarul. 
— în aceste zile. în 
cadrul colectivelor in
dustriale din județul 
Prahova au loc, cu 
sprijinul comisiilor e- 
conomice, analize a- 
mănunțite privind re
zervele interne exis
tente, posibilitățile de 
la fiecare loc de mun
că pentru ca, cu ace
leași utilaje și mașini, 
cu aceeași forță umană 
să se realizeze un spor 
mai mare de producție

decît cel la care s-au 
angajat oamenii mun
cii prahoveni în cinstea 
aniversării semicente
narului partidului.

în ziua de 16 aprilie 
a.c., în cadrul ședin
ței biroului comite
tului județeap de par
tid s-au luat în discu
ție propunerile venite 
din partea colectivelor 
de întreprinderi. Pe 
baza acestora și a unor 
temeinice calcule preli
minare s-a stabilit ca 
angajamentul anual de

a se realiza în județul 
Prahova peste preve
derile planului o pro
ducție marfă de 250 
milioane lei să se ma
joreze la 300 mili
oane; pînă la 8 Mai, 
ziua aniversării semi
centenarului partidu
lui, să se obțină măr
furi suplimentare față 
de plan de 145 mili
oane lei — de două 
ori mai mult decît se 
prevede în angajamen
tul inițial.

Cu prilejul celei de-a 101-a ani
versări a nașterii lui V.I. Lenin, 
marți după-amiază a avut loc la 
Casa prieteniei româno-sovietice 
din Capitală o adunare festivă, or
ganizată de Comitetul municipal 
București al P.C.R.

Pe fundalul scenei se aflau por
tretul lui V.I Lenin și datele co
memorative 1870—1971.

In prezidiul adunării au luat loc 
tovarășii Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., Miron Constantinescu, mem
bru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., președin
tele Academiei de științe sociale 
și politice, Ilie Rădulescu, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., Ion Popescu-Pu- 
țuri, membru al C.C. al P.C.R., di
rectorul Institutului de studii is
torice și social-politice de pe lingă 
C.C. al P.C.R., Roman Moldovan, 
membru al C.C. al P.C.R., vice
președinte al Academiei de științe 
sociale și politice, Mihail Roșianu, 
membru al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului General A.R.L.U.S., 
Paul Nagy, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., secretar al Consi
liului Central al Uniunii Generale 
a Sindicatelor, Ion Moraru, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Petre Con
stantin, secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., 
Gheorghe. Stoica, secretar al C.C. 
al U.T.C., Doina Nicolae, munci

toare la Combinatul de confecții și 
tricotaje „București", Constantin 
Gioreanu, student la Academia de 
studii economice, precum și V.S. 
Tikunov, însărcinat cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București.

La adunare au participat mem
bri ai C.C. al P.C.R., conducători 
ai unor organizații obștești și insti
tuții centrale, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră. oameni de șjtiință, artă și cul
tură, muncitori din întreprinderi 
bucureștene. Erau, de asemenea, 
prezenți membri ai ambasadei 
Uniunii Sovietice la București.

Adunarea a fost deschisă de to
varășul Petre Constantin.

A luat apoi cuvintul tovarășul 
Roman Moldovan, care a vorbit 
despre viața și opera lui V.I. 
Lenin, despre aplicarea creatoare a 
învățăturii marxist-leniniste de că
tre Partidul Comunist Român în 
construcția socialistă în țara noas
tră. Cuvintarea a fost subliniată cu 
vii aplauze.

In încheierea adunării a fost 
prezentat filmul „Orologiul Krem
linului", producție a studiourilor 
sovietice.

★
Cu același prilej, în holul Casei 

prieteniei româno-sovietice a fost 
organizată o expoziție de fotogra
fii, oglindind aspecte din viața și 
activitatea lui Vladimir Ilici Lenin.

(Agerpres)

INDUSTRIA DIN JUDEȚUL HUNEDOARA
DEVA (corespon

dentul „Scînteii", Io- 
nescu Sabin). — Co
lectivele de muncă 
din întreprinderile in
dustriale ale județului 
Hunedoara au reali
zat înainte de ter
men angajamentele 
luate în cinstea ce
lei de-a 50-a ani
versări a P.C.R. Pînă 
ieri. 20 aprilie 1971, 
în întreprinderile in
dustriale ale jude
țului angajamentul

luat în ' întâmpinarea 
gloriosului semicen
tenar a fost depășit 
cu o producție-marfă 
în valoare de peste 
50 milioane lei. Sub 
aspect fizic, realiză
rile oamenilor muncii 
din județul Hunedoa
ra se concretizează în 
depășirea angajamen
tului luat în cinstea 
semicentenarului par
tidului cu 2 000 tone 
fontă, 2 000 tone oțel

Martin și electric, 1 300 
tone laminate finite, 
3 000 metri cubi pre
fabricate din beton, 
200 metri cubi cheres
tea și alte produse. 
Contribuția esențială 
la obținerea acestor 
rezultate au adus-o 
colectivele de la Com
binatul siderurgic Hu
nedoara, Uzinele „Vic
toria" Călan, Centrala 
cărbunelui Petroșani 
și întreprinderea mi
nieră Barza.

INDUSTRIA LOCALĂ DIN JUDEȚUL ARAD
ARAD (corespon

dentul „Scînteii", G. 
Goia). — Unitățile in
dustriei locale din ju
dețul Arad au înregis
trat un prestigios suc
ces, realizînd și depă
șind înainte de termen 
toate angajamentele 
luate în cinstea semi
centenarului partidu
lui. Pînă la 20 aprilie

a. c. s-a obținut un 
spor de 11 milioane lei 
la producția marfă, 
ceea ce a permis obți
nerea unor beneficii 
suplimentare de peste 
2 milioane lei, în con
dițiile reducerii prețu
lui de cost cu 900 000 
lei. A fost livrată o 
cantitate suplimentară

de mobilă beneficiari
lor externi și interni 
in valoare de 1 500 000 
lei și 10 000 tone pro
duse de carieră și ba
lastieră. De asemenea, 
față de prevederile i- 
nițiale, nomenclatorul 
de fabricație al acestor 
unități a fost diversifi
cat cu 20 de produse 
noi.

Marți s-au desfășurat la Cluj lu
crările sesiunii festive de comunicări 
cu tema „Probleme ale conducerii 
științifice a vieții sociale". Tov. Au
rel Duca, prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., a pre
zentat expunerea „Rolul P.C.R. în 
conducerea științifică a societății 
românești în etapa actuală". Au mai 
prezentat comunicări rectori ai insti
tutelor de învățămînt superior din 
Cluj, academicieni și profesori uni
versitari, secretari ai comitetului ju
dețean și comitetului municipal de 
partid.

în zilele de 19 și 20 aprilie a avut 
loc sesiunea de comunicări cu tema 
„Eficiența economică — obiectiv 
central al politicii economice a par
tidului", organizată de Institutul 
de cercetări economice din Bucu
rești. Au fost prezentate nume
roase comunicări, care au abor
dat o vastă arie tematică pri
vind dezvoltarea economiei națio
nale și eficiența economică, aplica
rea metodelor matematice în rezol
varea problemelor de eficiență eco
nomică și stabilirea Hinor metodolo
gii moderne pentru determinarea 
acesteia, eficiența diferitelor ramuri 
economice.

La Institutul de geografie al Aca
demiei a avut loc marți o sesiune 
științifică consacrată semicentenarului 
Partidului Comunist Român.

Comunicările prezentate au abor
dat probleme actuale privind po
tențialul climatic al cîmpiilor din 
România, rolul și contribuția cer
cetării geografice în prevenirea 
și combaterea degradărilor de te
ren. Au fost subliniate, totodată, 
transformările prin care a trecut sa
tul românesc in ultimul timp, pro
cesul de urbanizare ca urmare a pre
facerilor economice, sociale și cultu
rale din țara noastră în anii socia
lismului, repartizarea judicioasă a 
industriei pe întreg teritoriul țării 
etc.

într-o atmosferă de entuziasm, 
participanții la aceste sesiuni au a- 
dresat C.C. al P.C.R., tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, telegrame în care 
se angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru traducerea în viață 
a politicii partidului, pentru îndepli
nirea sarcinilor de răspundere ce le 
revin.

*
Marți după-amiază, tovarășul Con

stantin Drăgan, prim-secretar al Co
mitetului județean Brașov al P.C.R., 
s-a întllnit cu numeroși cetățeni din 
Făgăraș, cărora le-a înfățișat mo
mente din istoria partidului.

★

La Academia de învățămînt social- 
politic „Ștefan Gheorghiu", de pe 
lingă C.C. al P.C.R., catedra de isto
ria patriei, a mișcării muncitorești și 
a Partidului Comunist Român a orga
nizat o dezbatere științifică pe tema : 
„Periodizarea istoriei mișcării mun
citorești, a Partidului Comunist Ro
mân".

★

în cadrul manifestărilor consa
crate semicentenarului partidului, 
Consiliul Național al Femeilor a 
organizat marți după-amiază, în 
sala mică a Palatului Republicii, 
simpozionul „Femeia in viața socia
lă. economică și politică a Româ
niei socialiste".

★

La clubul schelei de extrac
ție din comuna Berea, județul 
Buzău, în cadrul unei întîlniri cu pe
troliștii din localitate și cu alți locui
tori ai comunei, tovarășul Ion Sîrbu, 
prim secretar al comitetului jude
țean Buzău al P.C.R., a evocat mo
mente din mișcarea muncitorească și 
comunistă pe teritoriul județului Bu
zău.

(Agerpres)

In timpul adunării festive
Foto : Agerpres

ZILELE DRAMATURGIEI ORIGINALE
• în versiunea regi

zorală a lui Iannis Vea- 
kis și cu aportul arh. 
Dan Jitianu (decoruri), 
al Elenei Ionescu (cos
tume) și al lui Lucian 
Ionescu (ilustrația mu
zicală), Teatrul muni
cipal „Maria Filotti" 
din Brăila a dat viață 
scenică uneia din pie
sele ce evocă atmosfera 
tensionată a confrun
tărilor sociale și poli
tice din ultimele zile 
ale războiului. O me
taforă globală, aceea 
pe care o reprezintă 
chiar titlul textului 
semnat de SILVIA 
ANDREESCU și 
THEODOR MĂNES- 
CU, sintetizează ideea 
piesei : „EPOLEȚII
INVIZIBILI" — su
gestie a unei angajări 
față de care nici o 
eschivă nu e posibilă 
și nu egalizează răs
punderile. în fond, 
drumul străbătut îm
preună de către per
sonajele numite Ofi
țerul și Ordonanța 
este acela al edificării 
unui ideal, drum difi
cil, nelipsit de mo
mente de descurajare, 
de disperare și derută, 
cu atît mai mult cu 
cît amenințarea morții, 
în condiții de evadare

și război, duce lucru
rile la limita lor. 
Concentrați asupra 
descoperirii adevăru
lui omenesc al u- 
nei asemenea confrun
tări, actorii distribu
ției au jucat cu dă
ruire. Ei au fost : Eu
genia Eftimie (în re
prezentație), Petre Si- 
mionescu, Ion Roxin, 
Mariana Cercel, Gheor
ghe Moldovan, Nae 
Nicolae, Nicolai Ivă- 
nescu și numeroșii lor 
colegi („Un grup de 
persoane").

• Al doilea specta
col al zilei — pre
zentat de Teatrul „G. 
Bacovia" din Bacău 
— a supus publi
cului o nouă piesă 
de MIRCEA RADU 
IACOBAN, autor ce-și 
face din tematica ac
tualității materia pri
mă a literaturii dra
matice ce o scrie. Și 
aici titlul are ifuncția 
unei metafore, „FĂRĂ 
CASCADORI" însem- 
nînd eliminarea putin

ței de transferare a 
răspunderii.

Meritul autorului 
este acela că a înves
tit replicile cu forța 
unor revelații nuan
țate. Imposibilitatea 
transferului de care 
vorbește titlul nu este 
una exterioară, im
pusă de împrejurări, 
ci una de înțelegere, 
de autoclarificare.

Regizorul clujean 
Victor Tudor Popa, 
secondat de colegul 
său, scenograful T. 
Th. Ciupe, precum și 
distribuția care a cu
prins pe : Anca Alec- 
sandra, Stelian Preda, 
Marin Ionescu, Mișu 
R.ozeanu, Puiu Bur- 
nea, Nicolae Roșioru, 
Sanda Ghiculescu-Voi- 
ca, Gheorghe Serbina, 
au aderat la ideea pie
sei. Sensul conferit de 
interpretare ține de 
însăși condiția teatru
lui, artă a prezenței, a 
confruntării directe.

Mihai NADIN

Programul de astăzi al festivalului!
Teatrul Național „Vasile Alecsandri" din Iași 

prezintă :
• Marele drum al încrederii de Paul Comei 

Chitic (Sala Comedia, orele 17).
• „Duet" de Andi Andrieș (Sala Comedia, 

Orele 20).
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STRÎNSĂ UNITATE CU POPORUL — 
CHEZĂȘIA VICTORIILOR POLITICII PARTIDULUI

(Urmare din pag. I)în vederea asigurării dinamismului și modernizării economiei, a creșterii standardului de viață al populației, partidul și statul nostru au înfăptuit un vast program de investiții. Amploarea eforturilor materiale făcute de clasa muncitoare, de întregul popor român este exprimată elocvent de faptul că volumul investițiilor efectuate din fondurile centralizate ale statului în perioada 1966—1970 a depășit pe cel realizat în zece ani anteriori. Pe harta României au apărut în perioada cincinalului trecut peste 1 500 de obiective economice noi. Distribuirea judicioasă a acestor obiective pe întreg teritoriul țării a permis dezvoltarea economi- co-șocială armonioasă a tuturor județelor, ridicarea lor la un nivel superior de civilizație materială și spirituală. Această orientare imprimată consecvent de partidul nostru se întemeiază pe concluzia că ridicarea la viață înfloritoare a tuturor zonelor și unităților teritoriale ale patriei reprezintă un mijloc de afirmare a avantajelor socialismului, de punere mai largă în valoare — în cadrul operei de construcție socialistă— a întregului potențial material și uman al țării, de realizare în fapt a egalității în drepturi a tuturor celor ce muncesc, fără deosebire de naționalitate.Perioada cincinalului trecut a marcat importante progrese calitative în întreaga economie națională, în accentuarea structurii sale moderne, în înseși organizarea și conducerea activității în acest sector esențial al construcției noii o- rînduiri sociale. Ca urmare, economia țării noastre răspunde astăzi tot mai bine cerințelor progresului tehnic contemporan, are capacitatea de a realiza o producție de mare complexitate și eficiență, dă posibilitate României să participe intens și în condiții de competitivitate sporită la schimbul mondial de valori.Rezultatul nemijlocit al realizărilor obținute în construcția socialistă este ridicarea nivelului de trai al maselor, satisfacerea tot mai largă a cerințelor materiale și spirituale ale întregului popor. Cincinalul trecut a marcat un substan- țial pas înainte pe drumul făuririi unor condiții de trai superioare pentru oamenii muncii. O expresie sintetică a progreselor realizate o constituie sporirea cu 27 la sută a fondului de consum pe un locuitor în intervalul 1966—1970. în această perioadă au fost mărite salariile tuturor categoriilor de angajați, îndeosebi cele mici, concomitent cu sporirea numărului de persoane salariate, ceea ce a făcut ca veniturile din salarii ale populației să fie în 1970 cu peste 50 la sută mai mari decît în 1965. Salariul real a sporit cu 20 la sută, populația a cumpărat cantități mai mari de bunuri de consum, a utilizat pe o scară mai largă diferitele servicii. Pensiile âu crescut cu peste 30 la sută, au fost sporite indemnizațiile pentru naștere și alocațiile pentru copii, s-au mărit bursele studenților. Au crescut veniturile țărănimii, s-a instituit sistemul de pensii pentru membrii cooperatori ; în ultimul an al cincinalului au fost adoptate măsuri pentru a se trece la asigurarea unui venit minim garantat țăranilor cooperatori.Un loc important în cadrul politicii de ridicare a nivelului de trai al populației îl ocupă eforturile pentru rezolvarea problemei locuințelor. în perioada 1966—1970 au fost construite la orașe și sate aproape 660 000 locuințe, din care 344 000 din fondurile statului sau cu credite acordate de stat, ceea ce a permis ca peste 2 milioane de persoane să se mute în case noi.La ridicarea standardului de viață al cetățenilor a contribuit într-o măsură importantă creșterea cheltuielilor statului pentru dezvoltarea învățămîntului, ocrotirii sănătății, a activităților culturale și pentru alte nevoi sociale ; veniturile realizate pe această bază de o familie — în afara celor provenite din retribuția muncii — au însumat 5 500 lei în 1970, față de 3 600 lei în 1965.Partidul nostru pornește de la ideea că o condiție dintre cele mai importante ale dezvoltării construcției socialiste este asigurarea unui nivel ridicat de instrucțiune și cultură al tuturor membrilor societății. Drumul parcurs în ultimii 20 de ani de la situația grea moștenită din trecut, cînd mai mult de o treime din populație era neștiutoare de carte sau semianalfabetă, la generalizarea învățămîntului de 10 ani de astăzi, la dezvoltarea rapidă a învățămîntului mediu și superior reprezintă o realizare remarcabilă a noii orînduiri. Semnificativ pentru dezvoltarea în țara noastră a învățămîntului de toate gradele este faptul că în prezent fiecare al cincilea locuitor este elev sau student.S-au dobîndit, de asemenea, realizări importante în dezvoltarea culturii, a creației literar-artistice 

și științifice — ca rezultat al condițiilor și climatului propice create pentru manifestarea capacității și talentului oamenilor de știință și cultură.Alături de succesele obținute în dezvoltarea economiei și culturii patriei, înfăptuirea cea mai de preț este făurirea omului nou al societății noastre, afirmarea tot mai puternică a conștiinței socialiste a maselor, transformările adînci petrecute în profilul spiritual al cetățenilor, ca urmare a vastei munci politico-educative și ideologice desfășurate de partid.Aceste realizări — atît pe planul creației materiale și spirituale, cît și al existenței sociale — confirmă încă o dată, cu putere, că tot ceea ce întreprind partidul și statul, sensul întregului e- fort de edificare a noii orînduiri în țara noastră este bunăstarea și fericirea omului, îmbunătățirea condițiilor de viață ale întregului popor, crearea posibilităților pentru toți cetățenii patriei de a se dezvolta multilateral, de a-și a- firma aptitudinile și capacitățile creatoare, de a beneficia tot mai larg de cuceririle civilizației moderne.în prezent, eforturile poporului român sînt concentrate spre realizarea noului plan cincinal — e- tapă importantă pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate. Proiectul planului de dezvoltare a economiei naționale în perioada 1971—1975. elaborat pe baza unei largi consultări și dezbateri cu colectivele de oameni ai muncii, urmează să fie supus a- probării plenarei Comitetului Central al partidului și legiferat de către Marea Adunare Națională ; una dintre caracteristicile sale este faptul că indicatorii de bază sînt superiori față de cei stabiliți în directivele Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român.Prevederile planului cincinal exprimă orientarea consecventă spre continuarea procesului de dezvoltare a unei economii moderne — bazată pe o industrie puternică și o agricultură înaintată, pe folosirea cuceririlor revoluției științi- fico-tehnice și valorificarea superioară a resurselor țării, a întregului potențial de producție, pe o înaltă productivitate a muncii sociale — în vederea satisfacerii în condiții tot mai bune a cerințelor materiale și spirituale ale populației.în actualul cincinal se va continua dezvoltarea în ritm susținut a producției industriale — 10—11 la sută în medie anual — acordîndu-se o deosebită atenție ramurilor moderne — electronica și electrotehnica, mecanica fină, mașinile-unelte, petrochimia, metalurgia oțelurilor și a laminatelor speciale, energetica. Se prevede ca în 1975 aproape 40 la sută din producția industrială să fie constituită din produse noi și modernizate. Partidul nostru se preocupă ca industria să realizeze o eficiență economică superioară, să poată satisface în condiții din ce în ce mai bune cerințele dezvoltării întregii economii, ale ridicării nivelului de trai al poporului, să a- ducă o contribuție mai însemnată la dezvoltarea relațiilor noastre e- conomice cu țările socialiste, cu toate statele lumii.Una din sarcinile de bază în perioada 1971—1975 este intensificarea dezvoltării agriculturii, sporirea producției agricole în toate sectoarele, investițiile alocate acestei ramuri dublîndu-se față de cincinalul trecut. Eforturile ce se fac au drept obiectiv de a asigura, pînă în 1975, mecanizarea completă a lucrărilor agricole, creșterea substanțială a gradului de chimizare a producției, realizarea sarcinilor stabilite prin programele naționale privind amenajările funciare, extinderea suprafețelor irigate și dezvoltarea zootehniei. Spre același țel converg și măsurile luate în ultima vreme pentru îmbunătățirea conducerii, organizării și planificării agriculturii, pentru perfecționarea retribuirii muncii în unitățile agricole cooperatiste și de stat.Partidul nostru apreciază că pentru România alocarea în continuare a unei importante părți a venitului național pentru acumulare reprezintă o necesitate vitală, o condiție primordială pentru a valorifica intens resursele sale materiale și umane și a ține pasul cu exigențele revoluției științifico-tehnice ; a- ceasta reprezintă, totodată, o necesitate de maximă importanță pentru a satisface în condiții tot mai bune cerințele de trai ale populației, a recupera decalajele ce ne despart de țările dezvoltate din punct de vedere economic. Această opțiune fundamentală a partidului și poporului nostru își găsește expresie în faptul că în actualul cincinal circa 30 la sută din venitul național va reveni fondului de acumulare, ceea ce va permite atît înfăptuirea reproducției lărgite în ritm rapid, cît și creșterea consumului populației.Reflectînd orientarea constantă a partidului spre îmbunătățirea 

continuă a condițiilor de viață ale oamenilor muncii, actualul plan cincinal prevede creșterea salariului real cu circa 20 la sută față de 1970, precum și sporirea veniturilor țărănimii. Partidul se va preocupa în continuare de majorarea salariilor, îndeosebi a celor mici ; salariul minim, care în anul 1965 a fost de 570 lei, iar în prezent este de 800 lei, se va ridica în 1975 la circa 1100 lei. în acest cincinal numărul salariaților va spori cu circa 1 milion de persoane. Corespunzător creșterii veniturilor cetățenilor și puterii lor de cumpărare, volumul desfacerilor de mărfuri cu amănuntul se prevede să sporească cu 31—37 la sută pînă în 1975. Ca și pînă acum, se va acorda o atenție deosebită dezvoltării serviciilor sociale, asigurîndu-se ca ridicarea bunăstării populației să se înfăptuiască atît prin creșterea salariilor, cît și prin sporirea cheltuielilor social-culturale ale statului. Se prevede construirea din fondurile de stat sau prin credite acordate populației a unui număr de apartamente de peste 1,5 ori mai mare decît în cincinalul trecut.Rezultatele bune obținute în primele luni ale acestui an în înfăptuirea sarcinilor economice arată că prevederile planului cincinal au fost însușite de poporul nostru ca propriul său program, ne întăresc încrederea în realismul lor, convingerea că vor fi realizate cu succes.Victoria socialismului, desființarea exploatării omului de către om, schimbările petrecute în structura de clasă, în poziția și natura clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, procesul de treptată^, omogenizare a societății noastre | constituie temelia unității social- politice a poporului. Au crescut-1 puternic rîndurile clasei muncitoare — clasa conducătoare în România socialistă — s-au produs schimbări calitative în compoziția și profilul său politic, profesional și cultural, s-a îmbogățit experiența ei în producția materială și în viața socială. Generalizarea relațiilor de producție socialiste în agricultură a determinat transformarea țărănimii într-o clasă nouă, omogenă, cu un ideal social unitar, care și-a legat definitiv existența de socialism, de marea producție modernă. Alianța, prietenia și colaborarea dintre clasa muncitoare și țărănimea cooperatistă constituie factorul politic ho- tărîtor al coeziunii întregii societăți. Intelectualitatea patriei, ale cărei rînduri au sporit în măsură însemnată, participă activ la întreaga viață social-politică, constituind un sprijin de nădejde al partidului nostru. întărirea coeziunii tuturor claselor și păturilor sociale în activitatea creatoare pentru realizarea țelului comun — făurirea socialismului și comunismului — cimentează trainic unitatea întregului popor în jurul Partidului Comunist Român. Noua orînduire socială a descătușat toate energiile creatoare ale poporului, marcînd în viața României o epocă de autentică renaștere națională, de puternică a- firmare a forței creatoare a națiunii socialiste.Una din marile realizări ale politicii partidului nostru comunist 
o constituie rezolvarea problemei naționale, asigurarea egalității în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Strîns uniți în jurul partidului comunist, oamenii muncii români, maghiari, germani, de alte naționalități iau parte nemijlocit la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului, muncesc cu abnegație pentru dezvoltarea economiei, științei, culturii, pentru înflorirea multilaterală a patriei lor comune — România socialistă.în concepția partidului nostru, socialismul și democrația sînt de nedespărțit; pornind de la această concepție, de la considerentul că noua societate este chemată să asigure cele mai largi drepturi și libertăți democratice pentru oamenii muncii, participarea lor activă la guvernarea țării, la întreaga viață politică, partidul nostru acționează cu consecvență pentru perfecționarea continuă a formelor și metodelor de organizare și conducere a întregii societăți, pentru adîncirea democrației socialiste în toate compartimentele vieții sociale. îndeosebi după cel de-al IX-lea congres al său, partidul nostru a luat ample măsuri — pe plan politic, economic și social — pentru lărgirea democrației socialiste și atragerea largă și nemijlocită a maselor de oameni ai muncii la elaborarea și aplicarea tuturor măsurilor care privesc mersul înainte al societății noastre. A fost dezvoltată activitatea legislativă a Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat, care își exercită mai activ funcția de control asupra mersului dezvoltării economice și sociale, a modului de aplicare a legilor țării, a politicii interne și externe ; au fost, de asemenea, sporite atribuțiile consiliilor populare care poartă răspunderea nemijlocită pentru 

organizarea șl îndrumarea activității economico-sociale pe plan local. Partidul Comunist Român a statornicit, ca practică generală, îndeosebi în ultimii ani, discutarea problemelor construcției socialismului cu toate categoriile de oameni ai muncii, consultarea activă a maselor la elaborarea politicii interne și externe, a măsurilor privind dezvoltarea economică și socială a țării. De o mare importanță sînt măsurile luate pentru adîncirea democrației economice, chemate să asigure afirmarea oamenilor muncii în calitatea lor de producători, stăpîni ai mijloacelor de producție și ai puterii politice. La toate nivelurile vieții economice ■— în întreprinderi, centrale industriale, ministere — au fost instituite organe de conducere colectivă, în componența cărora, pe lingă cadre ale administrației, intră reprezentanți aleși ai salariaților, precum și ai organizațiilor de partid, sindicale și de tineret. Problemele majore ale activității întreprinderilor sînt dezbătute în adunarea generală a salariaților — 
instituție nouă, profund democratică în structura noastră economică și socială. Au luat ființă senatele universitare și consiliile profesorale, ca organisme colective de conducere ale instituțiilor de învăță- mînt superior, care reunesc atît cadre didactice cît și reprezentanți ai studenților.în procesul dezvoltării democrației, Partidul Comunist Român a- cordă o importanță deosebită creșterii rolului în viața socială al organizațiilor de masă și obștești, sindicale, de tineret, de femei, al organizațiilor cooperatiste, uniunilor de creație și asociațiilor oamenilor de știință. Reprezentarea acestor or, ganizații în forurile de stat centrale și locale, în colectivele de conducere ale unităților de producție, instituțiilor de cultură și învă- țămînt permite reflectarea nemijlocită a cerințelor diverselor categorii de oameni ai muncii în măsurile ce se adoptă, creșterea răspunderii și angajarea mai activă a acestor organizații în procesul de perfecționare a vieții sociale. Acestor scopuri le corespund și măsurile recente privind creșterea rolului sindicatelor în viața socială, în întreaga activitate de edificare a noii societăți. în același timp, în organele de conducere, inclusiv în cele executive, ale partidului și organizațiilor obștești — la toate nivelurile — sînt atrași în număr mai mare oameni care lucrează nemijlocit în producția materială și spirituală. Va fj perfecționată și generalizată practica aplicată în perioada de pregătire a Congresului al X-lea al partidului, constînd în desemnarea de către adunările organizațiilor de bază și conferințele de partid a candidaților pentru organele locale și centrale ale partidului, metodă extinsă și la organizațiile de masă.întregul proces de lărgire a democrației socialiste se înfăptuiește din inițiativa partidului nostru, în condițiile perfecționării continue a stilului și metodelor sale de muncă, ale creșterii rolului său politico- ideologic în toate domeniile de activitate. Exercitarea rolului partidului de forță conducătoare în societate se întemeiază pe studierea și cunoașterea profundă a realităților sociale, pe consultarea neîntreruptă a oamenilor muncii și menținerea unui dialog continuu cu poporul, pe luarea în considerare a părerilor și cerințelor clasei muncitoare, țărănimii și intelectualității, în soluționarea problemelor ridicate de progresul societății în strînsă conlucrare cu masele. în aceasta constă, de altfel, uriașa forță dinamizatoare a partidului, capacitatea sa de a promova susținut noul în întreaga viață socială, de a găsi soluții problemelor tot mai complexe ale înaintării țării pe drumul socialismului și comunismului.Desigur, experiența internațională arată că problemele complexe, adesea contradictorii, ale transformării revoluționare a societății nu se rezolvă automat, de la sine, doar în virtutea faptului că partidul comunist a devenit partid de guvernămînt, iar clasa muncitoare a cucerit puterea și se află în fruntea poporului. Dacă rolul conducător al partidului, legăturile sale cu masele slăbesc, se acumulează elemente negative, anomalii și neajunsuri, care, mai devreme sau mai tîrziu, pot duce la contradicții ascuțite ce își caută, adesea, rezolvarea în afara cadrului specific socialismului, generînd stări de criză și chiar conflicte sociale. Dacă s-a ajuns la asemenea situații, rezolvarea lor în interesul socialismului nu se poate face decît prin metode corespunzătoare naturii democratice a noii orînduiri. Partidul nostru consideră că dezvăluirea curajoasă a lipsurilor, receptivitatea față de critica constructivă a oamenilor muncii reprezintă o necesitate a dezvoltării societății socialiste, un puternic factor stimulator al perfecționării și consolidării noii orînduiri. își păstrează deplina valabilitate cu

noscuta apreciere a Iul Lenin că un partid — /ie că se află la putere sau nu — își dovedește cu a- devărat seriozitatea și spiritul de responsabilitate prin recunoașterea sinceră și deschisă a lipsurilor în fața poporului pe care îl reprezintă, prin autocritica sa în legătură cu greșelile săvîrșite și prin capacitatea de a le remedia cu forțele proprii, ale clasei muncitoare, ale maselor.Situațiile dificile care pot interveni datorită propriilor erori în cursul construcției socialiste nu pot fi trecute pe seama forțelor dușmane din exterior sau a elementelor antisociale din interior ; aceasta ar însemna nu numai a nu vedea adevăratele cauze și a le escamota, ci și a te lipsi de posibilitatea de a găsi cele mai potrivite căi pentru îndreptarea neajunsurilor, pentru a asigura mersul înainte al construcției socialiste. Desigur, nu uităm că există imperialism, rămășițe ale fostelor clase exploatatoare, elemente dușmănoase, care nu se împacă cu victoriile socialismului, încearcă să-1 submineze, folosind pentru aceasta orice prilej, inclusiv greutățile prin care trece uneori noua orînduire și, cu atît mai mult, greșelile ce se comit. Aceste încercări sînt sortite eșecului în condițiile cînd poporul este stăpîn pe destinele țării și are la îndemînă toate mijloacele de apărare, cînd partidul aflat la conducere promovează o politică fermă, în interesul oamenilor muncii, cînd socialismul a prins rădăcini trainice, a devenit un mod de viață ireversibil pentru covîrșitoarea majoritate a națiunii. Analiza temeinică a fenomenelor vieții, inclusiv a laturilor negative ale activității, nu numai că nu înseamnă subestimarea marilor realizări obținute în construirea noii orînduiri, ci, dimpotrivă, ajută să fie puse și mai bine în evidență aceste înfăptuiri, să se găsească soluțiile cele mai eficiente pentru dezvoltarea armonioasă, ascendentă, a construcției socialiste. Iată de ce, exa- minînd exigent și obiectiv drumul parcurs, partidul nostru a criticat greșelile, abuzurile și ilegalitățile săvîrșite în trecut, a luat măsuri hotărîte pentru a face imposibilă repetarea lor.Concentrîndu-și eforturile asupra dezvoltării construcției socialiste în România, partidul nostru pornește de la convingerea că în acest fel își îndeplinește atît misiunea istorică încredințată de poporul român, cît și o îndatorire esențială față de cauza socialismului și păcii în lume. Grija unui partid comunist aflat la putere pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru înflorirea ei economică, socială și culturală decurge în mod firesc din obligațiile sale fundamentale față de propriul popor ; în același timp, înfăptuirile fiecărei țări socialiste reprezintă contribuția sa cea mai de seamă la întărirea forțelor mondiale ale socialismului, la promovarea nobilei cauze a internaționalismului proletar. Numai în măsura în care fiecare partid comunist se identifică cu năzuințele poporului din care face parte și îl conduce cu succes pe calea socialismului și comunismului, el își îndeplinește rolul său istoric, atît național cît și internațional.Preluînd de la mișcarea muncitorească și socialistă dinainte de crearea sa bogatele tradiții de solidaritate cu proletariatul din alte țări, cu organizații muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român a dezvoltat activ, de-a lungul istoriei sale semicentenare, legături internaționaliste cu partidele frățești din celelalte țări, cu clasa muncitoare și forțele revoluționare, democratice de pretutindeni. Pagini de măreț eroism, de solidaritate proletară au înscris comuniștii și democrații români care au participat la lupta cu arma în mînă fie în războiul pentru apărarea Spaniei republicane, fie în detașamentele de partizani din Uniunea Sovietică sau în mișcarea de rezistență din Franța, Cehoslovacia, Belgia în anii celui de-al doilea război mondial în lupta împotriva cotropitorilor hitleriști. în condițiile cînd socialismul a învins în tara noastră, poziția internațio- nalistă a P.C.R. izvorăște din însăși natura orînduirii sociale noi, a devenit politică de stat, coordonata fundamentală a întregii activități internaționale a României.în mod constant, Partidul Comunist Român situează în centrul politicii sale externe dezvoltarea prieteniei, alianței și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste. Partidul Comunist Român a acționat și acționează neabătut pentru întărirea unității țărilor socialiste — factor esențial al luptei revoluționare mondiale. El pornește de la ideea fundamentală că deosebirile de păreri dintre partidele comuniste din țările socialiste nu trebuie să afecteze raporturile lor reciproce pe linie de stat, se pronunță și militează cu perseverență pentru depășirea dificultăților din mișcarea comunistă, pentru refacerea unității ei. De aceea, Partidul Comunist Român salută tendințele 

de normalizare a relațiilor dintre statele socialiste care s-au conturat și se manifestă în ultimul timp.Pentru a fi cu adevărat trainică, unitatea țărilor socialiste presupune respectarea neabătută a normelor și principiilor care exprimă esența raporturilor de tip nou dintre aceste țări, îmbinarea strînsă a intereselor fiecărei țări cu interesele generale ale socialismului. Viața arată că afirmarea independenței și suveranității naționale și principiile internaționalismului proletar nu se contrazic, ci, dimpotrivă, formează un tot inseparabil. Dezvoltarea colaborării și cooperării dintre țările socialiste trebuie să ducă la progresul rapid al fiecărui popor, la întărirea independenței și suveranității fiecărui stat socialist. Cu cît colaborarea țărilor socialiste înlesnește și stimulează dezvoltarea fiecăreia în conformitate cu interesele sale fundamentale, înflorirea multilaterală 
a fiecărui stat socialist suveran, cu atît crește contribuția fiecărui popor la întărirea sistemului mondial socialist în ansamblu, se reliefează mai evident capacitatea constructivă a relațiilor dintre țările socialiste, sporește influența socialismului și a ideilor sale în întreaga lume, în acest spirit, România va acționa și în viitor pentru extinderea și întărirea relațiilor sale economice, politice, culturale cu țările membre ale Consiliului de Ajutor Economic Reciproc și ale Tratatului de la Varșovia, cu toate țările socialiste.în același timp, o direcție constantă a politicii externe a României este dezvoltarea colaborării și cooperării cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor socială, pe baza respectării independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantajului reciproc. în zilele noastre, de adînci prefaceri sociale, de amplificare a circuitului mondial al valorilor materiale și spirituale, este o necesitate obiectivă ca fiecare stat să participe la dezvoltarea colaborării Internaționale, beneficiind el însuși de roadele cuceririlor obținute pe plan mondial și aducîndu-și, totodată, contribuția la progresul general al omenirii, la rezolvarea problemelor internaționale.Trăim într-o epocă în care s-au activizat largi forțe sociale și politice — clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, tineretul și alte categorii sociale, tinerele state independente, personalități și organizații politice de diverse orientări filozofice, religioase — care se pronunță pentru instaurarea unui climat de securitate și pace, pentru colaborare între popoare. Nu mai este astăzi posibil ca problemele internaționale să se decidă fără participarea tuturor statelor ; fiecare țară — mare, mică sau mijlocie — are îndatorirea de a-și aduce contribuția activă la elaborarea și înfăptuirea măsurilor privind pacea și securitatea generală. A devenit evident că rezolvarea problemelor internaționale acute care frămîntă popoarele, opinia publică mondială — înlăturarea focarelor de încordare, curmarea agresiunilor imperialiste în diferite zone ale lumii, încetarea oricăror conflicte militare și realizarea securității internaționale — este inseparabilă de respectarea intereselor, independenței, libertății și personalității fiecărui popor, a dreptului tuturor statelor, mari și mici, de a-și hotărî propriile destine și de a se manifesta activ pe tărîmul relațiilor internaționale. Concepțiile imperialiste care neagă rolul statelor mici și mijlocii în viața internațională subestimează. în fond, rolul maselor, al popoarelor în făurirea istoriei, în hotărîrea soar- tei lor și a dezvoltării societății. Asemenea concepții și practici au devenit anacronice, sînt în contradicție flagrantă cu stadiul atins în dezvoltarea omenirii, cu dezideratele majore ale popoarelor de a fi cu adevărat stăpîne pe soarta lor, de a făuri împreună o lume a păcii și colaborării.în aceste condiții apare și mai evidentă necesitatea ca fiecare stat socialist să participe activ pe arena internațională, să manifeste inițiative și să-și dezvolte larg relațiile cu toate statele lumii, indiferent de orînduirea lor. Neînțelegerea acestei necesități oglindește nu numai neaprofundarea noilor realități ale lumii de astăzi, ci și neîncredere în forța și trăinicia orînduirii socialiste, subaprecierea răspunderilor pe care le ridică astăzi evoluția vieții internaționale în fața fiecărui stat — indiferent de mărimea și potențialul său — pentru soluționarea problemelor arzătoare ale contemporaneității, pentru promovarea unui climat de pace, securitate și colaborare internațională.Pornind de la răspunderea sa ca țară socialistă de a se manifesta activ, de a-și aduce o contribuție proprie la soluționarea problemelor vieții internaționale, România militează neobosit pentru însănătoșirea climatului internațional, stingerea focarelor de 

încordare și război din Indochina și Orientul Apropiat, soluționarea pe cale pașnică a problemelor litigioase, pentru întărirea securității și păcii în Europa și în întreaga lume.De-a lungul existenței sale, Partidul Comunist Român a dus o luptă energică împotriva dominației imperialiste, a acaparării a- vuțiilor naționale de către monopolurile străine, pentru apărarea independenței naționale a României. Comuniștilor români, poporului nostru, care a suferit el însuși vreme îndelungată asuprirea străină, le este deosebit de scumpă cauza libertății și independenței tuturor popoarelor și, de a- ceea, își manifestă sprijinul șl simpatia față de lupta împotriva imperialismului, a politicii de dictat, agresiune șl înrobire. De aici izvorăște solidaritatea militantă a poporului român cu lupta viteazului popor vietnamez, a popoarelor laoțian șl khmer, împotriva agresiunii americane, hotărîrea României de a le acorda în continuare un larg sprijin pe tărîm politic, material și moral, pînă la victoria cauzei lor drepte. De aici izvorăște solidaritatea noastră activă cu toate popoarele care luptă pentru eliberarea de sub dominația imperialistă, pentru afirmarea lor independentă, împotriva colonialismului și neocolonialismului, împotriva oricăror forme de șovinism, de rasism și discriminare rasială, pentru libertate socială și națională ; de aici sprijinul pe care îl acordăm statelor recent e- liberate pentru apărarea și consolidarea independenței lor naționale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare, politica de largă colaborare și cooperare cu aceste state.Partidul Comunist Român se manifestă neabătut ca un detașament activ al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, dezvoltă relații cu celelalte partide comuniste, extinde contactele și legăturile cu alte partide și organizații muncitorești, democratice șl progresiste, cu mișcările de eliberare națională, cu forțele antiimpe- rialiste din întreaga lume. Activitatea desfășurată statornic în această direcție se întemeiază pe convingerea că unitatea dintre partidele comuniste și muncitorești are o însemnătate uriașă pentru soarta luptei revoluționare, pentru unirea într-un front comun a uriașelor forțe democratice, progresiste ale epocii noastre, pentru victoria cauzei păcii și socialismului. Pornim de la convingerea că tăria și durabilitatea acestei unități se bazează pe respectarea dreptului fiecărui partid comunist — de guvernămînt sau care luptă pentru cucerirea puterii — de a-și elabora în mod independent politica, strategia și tactica revoluționară, de a hotărî asupra tuturor problemelor țării sale. Această cerință izvorăște din însăși esența realităților sociale, din experiența mondială, care arată că lupta revoluționară se desfășoară într-o mare diversitate de condiții economice și social-politice — altele de la țară la țară, de la etapă la etapă.Firește, între partidele comuniste și muncitorești pot să existe deosebiri de vederi asupra unor fenomene sau altora, pot exista moduri diferite de a aborda o problemă sau alta pe care o ridică procesul revoluționar, opera de construire a socialismului. Dar, așa cum am mai arătat și cu alte prilejuri, problemele care apar în relațiile dintre partidele frățești trebuie rezolvate nu prin etichetări și insinuări reciproce, ci prin discuții tovărășești, de la partid la partid, de la conducere la conducere, într-un climat de prietenie și înțelegere tovărășească, prin respectarea principiilor de egalitate în drepturi șl neamestec în treburile interne — aceasta fiind singura cale verificată de viață pentru normalizarea raporturilor și întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești.Partidul Comunist Român va intensifica și în viitor colaborarea și legăturile de solidaritate cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele antiimperia- liste, avînd convingerea că în a- cest mod își îndeplinește o sacră îndatorire atît față de clasa muncitoare și poporul român, cît și față de cauza internațională a socialismului și comunismului.Partidul Comunist Român se pregătește să întîmpine sărbătorește aniversarea a cinci decenii de la crearea sa, consacrîndu-și neabătut eforturile înfăptuirii înaltei misiuni și a răspunderilor cu care a fost învestit de popor, mobili- zînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pe toți oamenii muncii pentru a da viață programului stabilit de Congresul al X-lea. de dezvoltare multilaterală a României pe drumul civilizației socialiste, al progresului și bunăstării, sporindu-și astfel contribuția la cauza păcii și colaborării internaționale.
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CONSACRAM
EFORTURILE NOASTRE

DEZVOLTĂRII MULTILATERALE 
A PATRIEI

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

Colectivele unor întreprinderi industriale și unități economice, dis
tinse cu Steagul și Diploma de fruntaș pe ramură, sau evidențiate în 
întrecerea desfășurată pe anul 1970, au adresat Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, telegrame 
prin care își exprimă recunoștința față de partid, bucuri^ pentru succe
sele obținute și hotărirea de a îndeplini exemplar planul pe anul în 
curs și angajamentele luate în cinstea semicentenarului partidului.

în telegrama colectivului de muncă 
de la întreprinderea de construcții 
siderurgice Hunedoara se arată. în
tre altele : Sarcinile importante care 
stau în fața constructorilor hunedo- 
renl in noul cincinal îi însuflețesc să 
nu precupețească nici un efort, ca 
prin munca lor să contribuie la dez
voltarea industriei siderurgice.

Cinstirea și încrederea ce ni se a- 
cordă — se spune în telegrama co
lectivului Uzinei metalurgice din Iași 
— constituie pentru noi un puternic 
îndemn pentru a ne intensifica efor
turile și a înscrie in monografia uzi
nei, în acest an al semicentenarului 
partidului nostru drag, noi și însem
nate succese în muncă. Sîntem hotă- 
riți ca în cursul acestui an să punem 
în valoare noi posibilități și rezerve 
interne, să realizăm peste plan 2 500 
tone țevi sudate și profile.

Salariații Uzinei de mașini electri
ce București subliniază în telegrama 
lor că vor depune noi eforturi pen
tru depășirea sarcinilor de plan, îm
bunătățirea calității, folosirea cît mal 
rațională a capacităților de produc
ție. realizarea sarcinilor de export, 
precum și pentru ridicarea neconte
nită a nivelului profesional.

Colectivul uzinei „1 Mai"-Ploieștl 
asigură conducerea de partid, pe to
varășul Nicolae Ceaușescu, că nu va 
precupeți nici un efort pentru a rea
liza și depăși sarcinile de plan și an
gajamentele pe anul 1971, care pre
văd realizarea unei producții supli
mentare în valoare de 50 milioane 
lei.

Relevînd succesele importante în 
cincinalul recent încheiat, salariații 
Uzinei nr. 2 Brașov se angajează să 
depășească planul anual al producției 
marfă cu 5 la sută, planul de export 
cu 250 000 lei valută și. totodată, să 
i-educă importul cu 350 000 lei va
lută.

Rezultatele bune obținute pe pri
mul trimestru al acestui an, mate
rializate în realizarea peste plan a 99 
tone fibre și fire poliesterice, confir
mă posibilitatea realizării angaja
mentului nostru ca în întrecerea pe 
acest an să sporim valoarea produc
ției marfă cu încă 2,2 milioane lei — 
se subliniază în telegrama colecti
vului de muncitori, ingineri și tehni
cieni de la Uzina de fibre sintetice 
Iași.

înmînarea distincției — se arată în 
telegrama fabricii de celuloză șl hîr- 
tie „Letea" din Bacău — constituie 
un imbold de a traduce In viață an
gajamentele luate în vederea creșterii 
productivității muncii și îmbunătăți
rii calității produselor, de a realiza 
suplimentar o producție globală în 
valoare de 9 milioane lei, beneficii 
de 2 milioane lei și 500 tone hîrtie.

Cum va funcționa transportul
în sezonul turistic pe litoral

— Centrala „Litoral" — ne spune 
tovarășul V. Trandafir, noul director 
generai — și-a mărit capacitatea par
cului de transport. Autocarele noas
tre vor asigura oaspeților condiții op
time de deplasare, de la aeroport 
pînă în stațiunile unde vor fi cazați, 
precum și excursiile de agrement sau 
vizite în diferite locuri din țară, pre
văzute în programe. închiriem, de a- 
semenea, la cerere, peste 40 de auto
mobile — cu și fără șofer — care pot 
fi folosite atît pentru plimbări locale, 
cît și pentru excursii în țară.

Dar întreprinderea de transport 
în comun Constanța cum s-a pregă
tit ? Discuțiile pe care le-am purtat 
— cu vicepreședintele de resort al 
consiliului popular municipal, ing. 
Virgil Coiciu, și cu directorul I.T.C., 
Constantin Rusali — ne-au întărit 
convingerea că au fost studiate di
ferite posibilități și că au fost găsite 
soluții pentru îmbunătățirea deservi
rii turiștilor și pe această cale. Astfel, 
pe ruta Constanța—Mamaia, una din
tre cele mai solicitate, este in curs 
de realizare trecerea pe sens dublu 
a liniei de troleibuze. Numai prin a- 
ceastă măsură — ne-au declarat spe
cialiștii — capacitatea de transport 
pe această rută va spori cu peste 20 
la sută. Legătura orașului Constanța 
cu Mamaia se va face, de asemenea, 
pe două linii complementare de au
tobuze. Obiectivul nr. 1 pe agenda e- 
dllilor, la acest capitol, il constituie 
însă îmbunătățirea transportului spre 
stațiunile mai depărtate din zona 
Mangaliei. O veche dorință a turiș
tilor se realizează începînd din acest 
sezon : o linie de autobuze va face 
legătura între stațiunile noi din 
Mangalia și celelalte stațiuni, în timp 
ce o altă linie va circula direct pe 
ruta Mangalia—Constanța.

Am. notat și alte măsuri pentru 
îmbunătățirea transportului în comun 
pe litoral. întrucît I. T. C. va 
fi dotată pînă la deschiderea sezo
nului cu 33 de autobuze și 20 de ta
ximetre, s-au creat condiții — și se
siunea consiliului popular a hotărît 
acest lucru — pentru prelungirea

Cu prilejul acordării pentru a pa
tra oară a steagului de întreprindere 
fruntașă pe ramură pe anul 1970, 
navigatorii, muncitorii docheri și cei
lalți lucrători din cadrul Direcției de 
navigație maritimă „Navrom“-Con- 
stanța își exprimă, în telegrama lor, 
recunoștința fierbinte față de Comi
tetul Central al Partidului Comunist 
Român, de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru condițiile create 
dezvoltării portului Constanța, a flo
tei maritime românești.

Tn telegrama întreprinderii pentru 
valorificarea cerealelor și plantelor 
tehnice Mehedinți-Gorj se arată : 
Conștienți de răspunderea ce ne re
vine, nu vom precupeți nici un efort 
pentru îndeplinirea și depășirea sar
cinilor din primul an al noului cin
cinal.

Membrii cooperativei de consum 
Dragoș Vodă — județul Ialomița își 
exprimă sentimentul de caldă recu
noștință față de conducerea partidu
lui pentru grija permanentă de dez
voltare continuă a comerțului coope
ratist. pentru, condițiile care au fost 
create lucrătorilor din comerțul so
cialist.

Participanțli la plenara Consiliului 
politic al Comandamentului apărării 
antiaeriene a teritoriului, dezbătînd 
activitatea comandanților, statelor 
majore, a organelor și organizațiilor 
de partid, pentru ridicarea continuă 
a capacității operative a trupelor, au 
trimis o telegramă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, pre
ședinte al Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, coman
dant suprem al Forțelor Armate ale 
Republicii Socialiste România, în care 
se spune printre altele : însuflețiți 
de munca dumneavoastră neobosită, 
de înalta exigență și principialitate 
pe care o manifestați în toate acțiu
nile ce le întreprindeți pentru ridica
rea României socialiste pe noi culmi 
ale progresului și civilizației și că
lăuziți de prețioasele indicații date 
forțelor noastre armate, în aceste 
zile, cînd întîmplnăm semicentenarul 
Partidului Comunist Român, în nu
mele comuniștilor, al întregului efec
tiv din trupele apărării antiaeriene a 
teritoriului, vă încredințăm de ho- 
tărîrea noastră neclintită, de a de
pune întreaga capacitate și energie 
creatoare pentru a înfăptui angaja
mentele luate în cinstea gloriosului 
semicentenar, de a ridica necontenit 
capacitatea de luptă a unităților și 
marilor unități din Comandamentul 
apărării antiaeriene a teritoriului, 
pentru a fi gata oricînd să apere ce
rul senin al patriei noastre libere 
independente și suverane.

(Agerpres)
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programului de.transport în toate 
stațiunile și pe timpul nopții. Astfel, 
spre Mamaia vor circula mașini 
noaptea din 5 în 5 minute, iar pe 
restul traseelor — din 30 în 30 de 
minute. De asemenea, în fiecare sta
țiune — în raport de necesități — vor 
fi amplasate 1—2 stații „Getax". Ta- 
ximetrele vor fi prezente și în sta
țiunile din sud. (Saturn. Jupiter, Ve
nus, Neptun, Olimp).

— Există, la ora actuală, greutăți 
care să împiedice realizarea aminti
tului program ?

— O singură problemă e încă nere
zolvată — ne spune ing. V. Coiciu. 
Pînă în prezent nu avem acoperite 
în întregime repartițiile pentru pie
se de schimb, benzină și cauciucuri. 
Neasigurarea acestora pînă la des
chiderea sezonului și, mai ales, pe 
parcurs, ar putea să provoace anu
mite dificultăți.

Noua ștajiune Venus de pe litoralul Mării Negre

La cooperativa agricolă din Călărașii Vechi, județul Ialomița, fiecare oră bună de lucru este intens folosită pentru semănatul porumbului

■—r

în județul Ialomița au fost însă- 
mînțate, pînă acum, în condiții foar
te bune, in teren bine pregătit, peste 
130 000 hectare cu mazăre, lucerna, 
sfeclă de zahăr, culturi furajere, 
floarea-soarelui, legume și altele. 
S-au încheiat și lucrările de ferti
lizare suplimentară precum și lucră
rile de întreținere 
cu grapa și sapa 
rotativă la semă
năturile de toam
nă. Semănăturile 
din epoca I au 
răsărit, iar acum 
se fac pregătiri 
pentru lucrările 
de întreținere la 
floarea-soarelui.

Pînă la 20 apri
lie porumbul a 
fost semănat în 
proporție de pes
te 83 Ia sută, a-
dică pe 75 000
hectare din cele 
90 000 hectare 
prevăzute. Se lu
crează cu o vite
ză zilnică de 9— 
10 000 hectare, 
ceea ce creează 
garanția că în 
cîte va zile bune 
de lucru semăna
tul acestei culturi 
poate fi terminat. 
Pînă acum 22 de 
cooperative au 
terminat semă
natul porumbu
lui. Printre pri
mele unități care 
raportează înche
ierea acestei lucrări se numără
C.A.P. Smirna — 964 hectare, Scin-
teia — 1248 hectare, Iazu — 950 hec
tare și altele. „Ne-am străduit să 
însămînțăm porumbul la timp că alt
fel scade umezeala din sol și există 
pericolul unei răsăriri neuniforme. 
Ne gindim acum la campania de în
treținere" — ne spune ing. Vasile 
Berbecel, președintele C.A.P. Smir
na. Există însă unele cooperative a- 
gricole rămase în urmă la această 
lucrare cum sînt C.A.P. Mărculești, 
care din 840 hectare a însămînțat 
pînă la 20 aprilie 250 hectare, și 
Buiești, din 700 hectare — numai 
200 hectare, care au început semăna
tul abia după 15 aprilie. Coopera

Florea CEAUȘESCU 
Lucian CIUBOTARU 
corespondenții „Scînteii

Reprezentanții, centralei „Litoral" — 
în calitate de gazde ale turiștilor — 
sînt de părere că, pentru îmbunătă
țirea transportului în această zonă, 
mai sînt necesare și alte acțiuni. Sta
diul fizic al lucrărilor de moderni
zare, pentru 4 benzi, a șoselei Con
stanța — Mangalia nu e de natură 
să garanteze terminarea acesteia pînă 
la deschiderea sezonului, dacă nu se 
vor lua măsuri ca ritmul de lucru să 
fie serios intensificat. Aceiași repre
zentanți cer ca, prin programarea u- 
nor curse locale, așa cum au mai 
funcționat cu ani în urmă, transpor
tul feroviar să preia o parte din tra
ficul desfășurat pe ruta Constanța — 
Mangalia pentru a descongestiona 
traseele I.T.C. în orele de maximă 
solicitare.

Padu APOSTOL
corespondentul „Scînteii"

tiva agricolă Sf. Gheorghe nu se- 
mănase la această dată 150 hectare 
cu floarea-soarelui pentru că tere
nul are exces de umiditate. Dar aici 
nu s-au făcut eforturi nici pentru 
scurgerea apei, nici pentru ampla
sarea altei culturi care se seamănă 
mai tîrziu. Cooperatorii din Sără-

IALOMIȚA
PE UN LOC
DE FRUNTE!

• SEMĂNATUL PORUMBULUI AVANSEAZĂ RAPID, DAR TREBUIE ÎNCHEIAT 
TOATE SUPRAFEȚELE • EVACUAREA APEI CARE BĂLTEȘTE

CELE MAI URGENTE SARCINI

țeni au început semănatul porum
bului abia de 5 zile. în acest inter- 
val au introdus sămînța în sol nu
mai pe 150 hectare din cele 800 cîte 
au în plan. Din discuția purtată cu 
tov. Ion Ivan, președintele coope
rativei, a reieșit că se poate ajunge 
la o viteză de 40 hectare pe zi folo
sind din plin cele două semănători 
S.P.C. 6 pe care le-au pregătit. Con
siderăm că într-o asemenea situație 
este necesar ca direcția generală a- 
gricolă să intervină operativ și să 
redistribuie semănătorile de la uni
tățile care au terminat semănatul 
porumbului sau de la cele care sînt 
avansate cu această lucrare, in uni
tățile rămase în urmă.

Un nou cartier ieșean: 
„ALEXANDRU CLI BUN“
IAȘI (corespondentul „Scînteîi", 

Manole Corcaci). —
La Iași a avut loc festivitatea de 

punere a temeliei la un nou cartier 
de locuințe care a primit denumirea 
de „Alexandru cel Bun". La festivitate 
au participat tovarășul Miu Dobres- 
cu, prim-secretar al comitetului ju
dețean de partid, președintele con
siliului popular județean, reprezen
tanți ai organelor locale de partid și 
de stat, proiectant!, constructori, 
deputați și cetățeni ai municipiului 
Iași.

Noul cartier „Alexandru cel Bun" 
va găzdui o populație de peste 20 000 
de locuitori, constituind astfel o con
tinuare spre vest a cartierului So- 
cola-Nlcolina reconstruit si el din te
melii în ultimii ani. Ansamblul de 
locuințe este conceput pentru 7 200 
apartamente axate în jurul unul cen
tru civic modern, dotat cu complexe 
comerciale, școli, unități prestatoare 
de servicii către populație, spații 
verzi, creșe, grădinițe, un cinemato
graf, un club, un dispensar dublu cu 
centru stomatologic, un oficiu P.T.T. 
și altele.

Inginerul Costică Ichim, de la coo
perativa agricolă Ciochina, motivea
ză reținerea de a introduce sămînța 
în brazdă prin temperatura scă
zută din sol. Dar se cunoaște că 
în ultimele zile temperatura nu a 
fost sub 9 grade Celsius iar cele 6 
semănători de care dispune coopera

tiva puteau realiza zilnic o viteză de 
100 hectare. Or, chiar dacă începeau 
lucrul cu 8 zile în urmă și nu mai 
devreme, trebuiau semănate pină a- 
cum 800 hectare dar s-au realizat 
doar 520.

Sînt o seamă de cooperative agri
cole din județul Ialomița care au în
semnate suprafețe de teren cu exces 
de umiditate și în cazul că nu vor 
săpa de urgență canale de scurgere, 
semănatul culturilor nu se va putea 
efectua la timpul optim. Or, este 
știut că anul trecut, din cauza exce
sului de umiditate, au rămas necul
tivate suprafețe importante. în a- 
cest an întîrzierile se datoresc fap
tului că unitățile agricole nu au ur-

cinema

PE
UNA DINTRE

mărit în suficientă măsură scurge
rea apei din parcele, că șanțurile de 
scurgere nu au fost adîncite pentru 
evacuarea completă a apei. Coope
rativele agricole Cocora, Grindu, 
Colilia au în medie fiecare cîte 
300—400 hectare cu exces de umidi
tate și chiar cu luciu de apă. în a- 

ceastă zonă, deși 
există un canal 
colector, nu s-a 
făcut legătura cu 
acesta prin canale 
secundare pentru 
scurgerea apei cu 
toate că coopera
tivele aveau a- 
ceastă posibilita
te. Asemenea si
tuație există și la 
unitățile coopera
tiste Socola, Dra
goș Vodă, Pelinu, 
Giurgeni, Vlădeni 
și altele. Numai 
cooperativele a- 
gricole din zona 
Cegani, Stelnica 
și Bordușani au 
sub apă și cu ex
ces de umiditate, 
circa 2 500 hecta
re teren. Cu toate 
că a fost inițiat 
un vast program 
de desecări, că se 
lucrează în multe 
zone — pînă în 
prezent au fost 
desecate cu mij
loace locale peste 
5 000 hectare — o 
parte a teritoriu
lui județului Ia

lomița este afectată de exces de 
apă. Organizarea lucrărilor pentru 
scurgerea apei rămîne deci una din 
cele mai urgente sarcini pentru 
cooperativele amintite. Unitățile 
agricole trebuie să ia măsuri ca 
după 25 aprilie, cînd practic se va 
termina semănatul porumbului, să 
urmărească zvîntarea terenului pen
tru a introduce neîntîrziat utilajele 
în lucru, iar pe aceste suprafețe 
se cultive hibrizi timpurii.

•n
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• Cinci pentru Infern : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Renegata : FLACARA — 15; 
17,30: 20.
• Los Tarantos : ARTA — 9,30;
11,30; 13,30; 15,30; 18; 20,15, RAHO
VA — 15,30; 18; 20,15.
• Trec zilele : PROGRESUL — 
16; 18; 20.
• începutul : LAROMET — 15,30; 
17,30; 19,30.

teatre
• Teatrul de operetă : Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale“ (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Alcor și 
Mona — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahia) : Pu
ricei© în ureche — 20.
• Teatrul Mic : Timp și adevăr 
— 20.
• Teatrul ,,C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Adio Charlie — 19,30.
• Teatrul Giulești -. Comedie cu 
olteni — 19,30.
• Teatrul de revistă și comedie 
„Ion Vasilescu" : Fetele Didinel 
— 19,30.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nașe" (sala Savoy) : Bimbirică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 19,30. 
0 Circul „Globus" : Spectacol pre
zentat de Circul Mare din Mosco
va — 19,30.

tv
18,00 Deschiderea emisiunii. Ex- 

Terra ’71 — emisiune-con-
curs de construcții tehnice 
pentru școlari.

18.30 Economie, știință, conducere.
19,10 Tragerea Pronoexpres.
19.20 1 001 de seri.
19.30 Telejurnalul de seară.
20,00 50 de ani în 50 de evocări.
20.20 Tele-cinemateca „Marele o- 

rologiu". în distribuție: Char
les Laughton șl Ray Milland. 
Premieră pe țară.

21,55 Cadran Internațional.
22.30 Pagini celebre din opera 

„Boema" de Puccini, în in
terpretarea sopranei Marina 
Krîlovici și a tenoruJu Lu
dovic Spiess.

22.50 Telejurnalul de noapte.

jFAPTULl
DIVERS
Uscătorie 
la..« 
domiciliu

Conform unui vechi dicton, 
„rufele se spală în familie". De 
ce nu s-ar și usca — s-a în
trebat George Dumitrescu din 
Capitală, de profesie proiectant. 
Și, după numeroase încercări, a 
reușit să pună la punct o insta
lație casnică pentru uscarea ru
felor. Instalația este tot atît de 
simplă ca și ideea în sine : un 
grătar alcătuit din mai multe 
bare de lemn sau aluminiu, așe
zate în cele mai diferite poziții. 
El poate fi agățat pe un perete, 
asemenea unei draperii pe fe
reastră, permițînd — datorită nu
mărului mare de bare — us
carea unei însemnate cantități 
de rufe. Invenția, brevetată de 
Oficiul de stat pentru invenții, 
își așteaptă, așadar, producătorii.

„Recunoș
tință“

lntr-una din zilele trecute, di
rectorul Uzinei de reparații auto 
din Cîmpina a descoperit, in 
mapa de corespondență, adresa 
nr. 129, din 31 martie 1971, a 
cooperativei de producție Car- 
văn, județul Constanța. I se a- 
ducea la cunoștință că susnumita 
cooperativă „are de introdus în 
reparație capitală un autocamion 
marca S.R. 131“. Pînă aici, nimic 
deosebit. Mai departe însă se 
scria negru pe alb : „Conduce
rea cooperativei va fi recunos
cătoare și veți primi un miel și 
10 kg telemea de oaie (brinză)." 
Semnează : Gheorghe Joldeș, 
președinte și Alexandru Istrate, 
contabil-șef. Așa stind lucru
rile — după cum remarcă I. Po- 
poliță, procuror-șef la Procu
ratura locală Cîmpina — n-ar fi 
lipsit de interes să știm : de 
unde urmau să procure semna
tarii mielul și brinza ? Din avu
tul lor personal sau din al coo
perativei ? Pentru ca organele în 
drept să poată aprecia așa cum 
se cuvine acest mod de „recu
noștință" și să procedeze la... 
decontarea legală !

Cursa 
groazei

în timpul unei curse cu auto
cisterna 31-OT-1039, șoferul Ale
xandru Popescu din Caracal, str. 
Olt nr. 95, a accidentat grav un 
copil în vîrstă de 3 ani pe raza 
comunei Celaru (Dolj). Sperînd 
că fuga îl va scăpa de răspun
dere, în loc să acorde primul 
ajutor victimei, dumnealui a 
apăsat pe accelerator și a pornit 
mai departe cu toată viteza. în 
comuna vecină, l-a ieșit în tn- 
tîmpinare un lucrător de mili
ție, care l-a invitat să oprească. 
Hotărît să nu cedeze în fața 
nici unui obstacol ieșit în cale, 
A.P. a trecut pe lingă el ca o 
nălucă. în comuna Dioști a să- 
vîrșit însă un nou accident de 
circulație. De astă dată, n-a mai 
reușit să fugă. La cercetările 
efectuate, s-a stabilit că se afla 
sub influența alcoolului. Din a- 
ceastă cauză, pe o distanță de 
cîțiva kilometri, săvîrșise nu mai 
puțin de 8 infracțiuni. Drept 
pentru care, în curînd va fi în
drumat pe un traseu cu desti
nație sigură. După o cursă atît 
de palpitantă, veritabil test de 
iresponsabilitate, i se va prescrie 
o lungă — și binevenită — pe
rioadă de odihnă.

Traficantul 
de valută

Plecat intr-o excursie în străi
nătate, medicul Anghel Milicescu 
din Pitești, str. Trivale nr. 46, 
a fost nevoit să-și întrerupă că
lătoria la punctul de frontieră 
Giurgiu. In timpul îndeplinirii 
formalităților de control, s-a 
constatat că, ignorînd prevederile 
legii, dumnealui pornise la drum 
cu o mare cantitate de valută 
străină nedeclarată. La perche
ziția domiciliară care a urmat 
după aceasta, a mai fost dată 
la iveală altă cantitate de va
lută, diverse bijuterii confecțio
nate din aur — toate de prove
niență ilicită — precum și o în
semnată sumă de bani pe care 
nu a putut-o justifica. In cursul 
anchetei s-a stabilit că A.M. mai 
are la activ și o condamnare 
pentru luare de mită.

Flama 
și centura 
de siguranță

Prins într-o centură de sigu
ranță confecționată din cînepă, 
sudorul loan Enea de la șan
tierul Săvinești (Neamț) efectua 
o lucrare de sudură la o înăl
țime de 16 metri. La un moment 
dat, o flamă a aparatului de 
sudură a atins centura de sigu
ranță. In urma acestei „tăieri", 
care a trecut neobservată, cen
tura a cedat. S-au luat imediat 
măsuri pentru salvarea acciden
tatului. După cîteva ore însă, cu 
toate îngrijirile acordate, I.E. a 
încetat din viață în spital.

de •Rubrică redactată 
Dumitru TÎRCOB 
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

• Printre colinele verzi : PATRIA 
— 10; 13; 16; 18,45; 21,15.
? Zestrea domniței Ralu : LU-

EAFARUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii lui Șaptecai ; Zestrea 
domniței Ralu : FAVORIT — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : CEN
TRAL - 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30. FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18.15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trimis extraordinar : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Domiciliu] conjugal : CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
e Mihai Viteazul : LUMINA — 
9.45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15; 19, DRUMUL SĂ
RIT — 15; 19, FLOREASCA — 15,30;
19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
SALA PALATULUI — 17,15 (seria 
de bilete — 3639); 20,15 (seria de 
bilete — 3640), BUCUREȘTI - 8,30; 
11; 13.30; 16; 13,30; 21. MELODIA 
— 8.45; 11; 13,30; 16; 18,30; 20.45.
O Sunetul muzicii : FESTIVAL — 
9; 12,30; 16,30; 20,15.
• Mexic ’70 : TIMPURI NOI — 
9,15; 11,15; 13,15; 15,15; 17,15.
• Program de filme documenta
re : TIMPURI NOI — 19,15; 20,45. 
e» Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — 9, Privește înapoi cu 
mînie — 10,30; 12.30: 14,30, Cîntecul 
mării — 16.30; 18,45, Femeia din 
vitrină — 21 • CINEMATECA (sala 
Union).
• Cei trei care au speriat Vestul: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, AURORA — 9: 11,15; 
13,30; 15.45; 18; 20.15, TOMTS — 9; 
11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. FLA
MURA — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,15;
20,30.
a Secretul din Santa Vittoria : 
GRIVIȚA — 9; 11,45; 15; 17.45;
20.30. MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30; 
17,15; 20.
• Doar un telefon : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Eliberarea : DACIA — 8,45—
19,30 în continuare.
O Prețul puterii : BUCEGT — 10; 
16; 18.15; 20,30, LIRA — 15,30; 18: 
20,15. GTULEȘTI — 15,30; 18: 20,30. 
0 Vagabondul : UNIREA — 10;
16; 19,30.
4* * Clanul sicilienilor : FEREN
TARI — 15,15; 17,45; 20.15, MUNCA 
— 15,30; 18; 20,15.
0 Trandafiri roșii pentru Ange
lica : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Trinla verificare : CRÎNGAȘI 
— 15.30; 18; 20,15.
0 Adio. Granada ! : VOLGA — 
9,30; 11.30: 13,30- 16; 18.15; 20,30.
0 Poienile roșii : VIITORUL — 
16: 18: 20.
0 O duminică în familie : MOȘI
LOR — 16: 18: 20.
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OMUL FA TĂ ÎN FA ȚĂ CU EL ÎN SUSI..
— Avem o meserie paș

nică, îmi spune maiorul 
Gheorghe Marinescu în ma
șina care ne duce pe la cî- 
teva puncte de lucru ale de
tașamentului său pirotehnic 
din cadrul Apărării locale 
antiaeriene.

Abia am lăsat în urmă u- 
nul din acestea, ruinele unui 
fort care a sărit în aer îna
inte de război. Rupturi 
imense de planșee, de la 
5—6 tone la 140 tone, în- 
tr-o echilibristică incre
dibilă. Sub ele și între 
ele, un vălmășag fantastic 
de proiectile, de toate cali
brele și modalitățile destruc
tive, amestecate cu pămînt 
și cu lemnul carbonizat al 
lăzilor. In galerii stăruie 
un aer înghețat. Ici și colo, 
avertismente cu simbolul 
morții.

Se muncește în acest spa
țiu de coșmar de ani de zile. 
Maistrul Ionică Marin, care 
conduce acțiunea, calcula că 
s-au scos pînă acum vreo 
sută de vagoane. Simt ne
voia să repet cifra : o sută 
de vagoane. Utilajele nu 
pot fi folosite, arsenalul de 
aici, sensibilizat de explozia 
de atunci, nu suportă decît 
manevre pe care numai 
mina omenească le poate 
înfăptui. Și mă gîndeam, co
pleșit, ce încărcătură au a- 
cele ore și acele zile cînd 
blocurile masive sînt miș
cate, centimetru cu centi
metru. peste infernul tăcut 
care pîndește clipa de nea
tenție, cu fiecare mecanism 
detonant, din miile și zecile 
de mii ce-1 compun. Doar și 
acest efort ar fi suficient 
pentru ca maistrul Ionică și 
ostașii ce-și trăiesc aici sta
giul sub drapel să aibă drep
tul să folosească, în ce-i pri
vește, marile adjective. Dar 
abia după asta vin alte ore, 
ore prelungite în zile, zile 
alcătuind săptămîni și luni, 
cînd fiecare din infinitatea 
de proiectile trebuie des
prins — pămîntul este înlă
turat cu palmele, cu finețea 
cu care arheologii recupe
rează anticele amfore — că
rat pe brațe, depozitat în 
așteptarea transportului la 
fortul unde va avea loc de- 
laborarea. Nu există nici un 
moment pe parcursul aces
tui proces fără prezența a- 
cută a primejdiei...

— Da, pașnică, îi răspund 
maiorului.

Cu cîteva zile înainte fu
sesem la Dăbuleni, în acea 
zonă ciudată de nisipuri 
mișcătoare întinse pe zeci 
de mii de hectare șl pe care 
un sistem de irigații — în 
plină construcție — o va 
transforma într-o oază. Pe 
unul din sectoare, la Mă
gura Verde, o grupă de mi
litari pirotehnicieni piap
tănă o întindere de 3 300 de 
hectare, foste cîndva poligon 
de artilerie. Ca niște tră
gători în lanț, plecați la a- 
tac, înarmați cu detectoare, 
străbat cîmpuri și păduri 
sortite defrișării. în căști 
răsună un piuit. Operațiu
nea se numește detectare. 
Cînd sunetul se intensifică, 
cel care-1 aude rostește : 
aici. Un altul, cu lopata 
mică de infanterie, taie o 
felie subțire de pămînt. Sau 
două. Sau trei. Uneori, nu-i 
decît o schijă. De multe ori, 
proiectilul : exploziv sau 
perforant. De 47, de 57. de 
75. Sau obuz de 120. Sau 
doar un focos. II ridică a- 
tent și-o pornește cu el spre 
locul unde se string toate 
cele găsite în ziua aceea. De 
aici vor fi transportate la 
un bordei. Cînd va veni tim
pul, vor fi distruse. Asta se 
numește asanare. Alți ostași 
stau pe lîngă mecanicii uti

lajelor care sapă canalele. 
Dacă vreo cupă de excava
tor scoate la iveală un pro
iectil îngropat la 2—3 me
tri, e treaba pirotehnistului 
să-l ia de acolo. Este ceea 
ce se cheamă asistentă teh
nică.

— Aveți emoții 7 i-am în
trebat. Pe soldatul Petre 
Vasilcan, mecanic de utila
je de construcții din Mehe
dinți, pe soldatul Ghiță Iile, 
mecanic agricol din Dolj, pe 
soldatul Petru Katin, elec
trician, pe soldatul Gheor
ghe Lucian, sondor din 
Neamț, căsătorit (are o fe
tiță de 3 ani), pe ceilalți, 
Ion Vătămanu, Vîntu Mihai, 
Vasile Pușcașu, Toma

Detectare, asanare, asis
tență tehnică. Noțiuni cu
minți. Consemnate zi de zi 
în procese-verbale: ....de
tectat și asanat terenul în 
poligonul... s-au găsit..." No
țiuni asociate cu altele : iri
gare, rodnicie, pîine, viață.

Da, pașnică meserie.
Ajungem la un alt fort 

Aici se delaborează muniția.
Maiorul Marinescu obser

vă o bombă de avion de 250 
kg. Ii spune maistrului Ar- 
sene : „Am nevoie de fo
coasele ei. pentru instruirea 
militarilor". Apoi se răz- 
gîndește. „Am să în
cerc să le scot acum". 
Toată lumea se retrage. 
Rămîne doar maiorul. Ii

spinării fisurată și ușor de
plasată și cu o schijă pe 
care încă o păstrează în 
corp.

...„Vedeți, de asta lucrez 
cuatîta siguranță", își ter
mină maiorul lămuririle la 
care n-am putut fi atent. 
Dar sînt mereu cu urechea 
Ia loviturile care vin de-a- 
colo, unde-i bomba de 250 
kg și maiorul meșterind la 
ea. In sfîrșit, apare. Mi-ara- 
tă focosul. Piesă de ceasor
nic, înlăuntru lucește încă.

Da, pașnică meserie.
La fel de pașnică, mă gîn- 

desc, cît poate fi orice front 
fierbinte, dur, nemilos. Un 
front cu o istorie ce se în-

Temerarii 
nu discută 
despre curaj
Gheorghe, pe caporalul 
Constantin Țibrian, absol
vent de liceu care, cît timp 
îi mai rămîne într-o zi, în
vață. „Pentru filologie".

— Am avut la început.
— Sintem bine pregătiți.
— Asta-i specialitatea 

noastră. Pirotehnica.
— Cei de-acasă știu cu ce 

vă ocupați 7
— Nu le-am spus.
— Chiar dacă le-am spu

ne, n-ar înțelege.
Ii conduce acum plutonie

rul adjutant Micu Dumitra- 
che. Trecut de 50 de ani. Lu
crează „în meserie" din 1943. 
înaintea lui au fost aici, pe 
șantier, plutonierul adjutant 
Constantin Mocanu, căpita
nul Victor Ungureanu, sala- 
riații civili Nicolae Arsene 
și Ion Radu. Plutonierul ad
jutant Micu Dumitrache îmi 
explică : au de-a face cu 
muniție trecută prin gură de 
foc (formula asta — muni
ție trecută prin gură de foc 
— are ceva misterios, aver
tizează că s-a petrecut cu ea 
un anume fapt, neprevăzut); 
pe undeva, deci, există un 
pericol, dar băieții sînt în- 
tr-adevăr bine instruiți (se 
face pregătire specială pen
tru fiecare tip de proiectil), 
atenți, disciplinați. Dar ce 
înseamnă acest pe undeva ?

îmi povestește niște în- 
tîmplări. După război, la 
Tg. Frumos, i-au murit doi 
colegi, subofițeri și ei. Unul, 
Vlad Ilie, intrase într-un 
cîmp de mine extrem de vi
clean. Voia să-și îmbărbăte
ze subordonații. N-a mai ie
șit de-acolo... Intr-o pădu
re, un camion a trecut peste 
o mină antitanc. A fost spul
berat... Intr-un oraș, un di
rector de liceu a ținut șase 
ani un proiectil pe biroul 
lui. Bibelou. Cînd s-a plic
tisit de el, i-a spus omului 
de serviciu să-l arunce. Pro
iectilul a nimerit într-o gră
madă de fier vechi. Intr-o zi 
au dat peste el copiii și...

— Trebuie atenție, mare 
atenție.

cer permisiunea să asist. 
Stau pe dimbul sub care 
lucrează el. Și-a dez
brăcat vestonul, a pus un pi
cior pe bombă și se căznește 
să deșurubeze focosul de 
fund. Nu merge. încearcă 
la cel din capul ogivei. 
Transpiră. Secundele trec 
greu. „Să-mi aducă cineva 
dalta și ciocanul" — strigă. 
Un ostaș apare cu ele, apoi 
se îndepărtează. Fierul lovit 
de fier sună ca într-un ate
lier oarecare. Mie mi se 
pare că bubuie. „Lăsați-1“, 
îi sugerez. „Trebuie să iasă", 
îmi răspunde. Și adaugă : 
„Uneori ne căznim și două 
zile pînă izbutim". Două 
zile ! N-au trecut decît cî
teva minute, dar mi se pare 
că stau aici de-o eternitate, 
îmi propune să mă apropii, 
să-mi arate niște rulmenți 
care împiedică percutorul să 
ajungă la capsă. Vin și cei
lalți. Lecție. îmi vine în 
minte un episod din biogra
fia maiorului care numără 
19 ani de pirotehnie. La 
Străulești. un excavator dă
duse peste o bombă de a- 
vion. Exact ca aceasta. 
A fost chemat el. Abia 
se căsătorise. Bomba a- 
vea focos cu scurtă în- 
tîrziere. De la capsa de 
aprindere se transmitea fla
căra printr-un releu Ia cap
sa detonantă. Se isca atunci 
un fîșîit. In timp ce deșu- 
ruba focosul, a auzit tocmai 
un astfel de șuierat. Și-a 
spus că e ultima lui clipă. A 
căzut jos. fără cunoștință. 
Cel care-1 însoțise ședea la 
distanță, a așteptat ce-a aș
teptat. apoi cînd a văzut că 
nu mai dă semne de viață, 
s-a dus la el, l-a trezit. După 
ce și-a revenit din leșin, a 
înțeles ce fenomen îl îngro
zise : deșurubînd focosul, 
aerul sub presiune năvălise 
afară și stîrnise zgomotul a- 
cela. S-a liniștit, a scos fo
cosul...

îmi mai vine în minte 
faptul că în decursul unei 
experiențe s-a ales cu șira

tinde de-a lungul unei în
tregi perioade. Zilele de 
după război. Oamenii care 
trebuiau să răzbată prin 
dărîmături, în fabrici, uzine, 
rafinării, case, locuri virane, 
să găsească bombele, să le 
identifice și să le neutrali
zeze, întreprindere cu atît 
mai dramatică cu cît multe 
le erau necunoscute, abia 
după captarea și studierea 
primelor exemplare se for
mulau metodologiile... Pa
cea, pacea aducînd liniștea 
pentru toți, dar nu pentru e- 
chipele de deminare și asa
nare. Pacea ștergea urmele 
cîmpurilor de mine și gro
pilor de bombe, însă nu mi
nele și bombele înseși. Și 
alte purtătoare de moarte — 
bunăoară obiecte explozive 
trucate — stilouri, muzicuțe, 
brichete, tabachere, lanter
ne, jucării... Echipele care 
retrăiau din nou dramatice
le încleștări... Plecau în zori, 
se întorceau seara, nu o 
dată împuținate. Au trecut 
ani, alte contingente și a- 
ceiași veterani continuau 
lupta. Itinerarul lor a tre
cut peste tot pe unde a fost 
linia frontului.

Aminteam de veterani...
Inginerul expert piroteh

nic Nicolae Daraban — 62 
de ani, figură de boem, o i- 
devărată enciclopedie în 
materie. O enciclopedie 
trăită. A avut mii de elevi. 
A elaborat manuale. A in
vestigat obiectul științei sale 
în laborator cu raze Roent
gen, dar cel mai adesea la 
fața locului. Iată frîn- 
turi dintr-un interviu pe 
care i l-am luat : „Tre
buia să facem Inofen
sive două bombe... Eu lu
cram la una, un maistru, 
Ghencea. la alta. începu
sem să demontez focoasele... 
O explozie. M-am trezit 
îngropat... M-am eliberat, 
nu mai puteam pune picio
rul, eram rănit la mînă... 
Din Ghencea nu mai rămă
sese nimic... Vă-nchipuiți ce 
simțeam... Dar nu puteam

pleca pînă nu scoteam fo
cosul. Trebuia să-1 identi
fic, să-l cunosc și cunos- 
cîndu-1, să stabilesc proce
deul pentru demontarea lui. 
L-am scos. L-am pus în 
servietă. Bomba era acum 
fără putere. Dar focosul lu
cra. Nu știam încă lucrul 
ăsta. Am fost internat în 
spital. Abia atunci, cînd 
i-am descoperit secretul, 
am început să tremur... La 
Băneasa am găsit 100 000 
de proiectile. Intre Agi- 
gea și 2 Mai erau 32 000 
de mine îngropate în ni
sip... Emoții ? Cum să n-ai 
emoții 7 Băieții ăia de la 
Dăbuleni n-au vrut să vă 
spună, sînt militari, cum să 
spună asta 2 Dar ai emoții. 
Ți-au trecut mii, zeci de 
mii de proiectile prin mînă, 
nu s-a întîmplat nimic, dar 
tot te-ntrebi, nu se poate 
să nu te-ntrebi. „Njj cumva 
tocmai ăsta îmi face 
figura ?...“ Cea mai mare 
primejdie este rutina, 
încrederea exagerată, gra
ba. In meseria asta n-ai 
voie să te grăbești. Cînd 
muncești, trebuie să fii 
senin. Dacă unul are un 
necaz, îl oprești de la lu
cru. O zi, două, pînă îi tre
ce. Aici nu poți să forțezi 
lucrurile. Totul este con
știința...".

Am cunoscut, între oa
menii numiți în acest re
portaj (despre care se spu
ne : „pionierul poate prăși 
doar o dată, a doua oară... 
nu mai are cine"), pe unul 
pe care teama, alimentată 
de o mare nervozitate, îl 
confruntă intens cu sine 
însuși. Dar continuă să-și 
facă meseria. Sînt printre 
ei destui cu urme în trup 
și în suflet lăsate de ceea 
ce numim situații-limită. 
Sînt cu toții poate mai la
comi de viață decît alții, 
știu să petreacă, au o sen
sibilitate nemărturisită (în 
ruinele fortului pe care am 
încercat să-1 descriu am
văzut un părculeț de cîțiva 
metri pătrați — un brădu
leț. două ronduri cu flori, 
două bănci) au părinți, 
neveste, iubite, copii, unii 
nepoți. Și răspund prezent 
de fiecare dată cînd este 
nevoie de ei, acel prezent 
de esență comunistă, de 
adîncă înțelegere a răspun
derii sociale.
Colonel Gh. BEJANCU
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Ne recunoaștem
în aceste chipuri

Primăvara asta se află, în multe 
privințe, sub semnul amintirii.

Amintire — pentru că rederu- 
lăm în fața ochilor minții și ini
mii noastre un important frag
ment din destinul patriei, din is
toria luptei revoluționare româ
nești; amintire — pentru că, scru- 
tînd trecutul, înțelegem mai bine 
prezentul, îl abordăm în cunoș
tință de cauză, ca pe un convor
bitor ideal; amintire — pentru 
că acest prezent antrenează cu 
sine conștiința a tot ce a fgst, 
propulsîndu-ne spre zonele viito
rului.

Trinitatea ieri-azi-mîine este, 
în viziunea noastră, un fluviu al 
timpului pe care nimeni și nimic 
nu-l poate despleti, separa în 
fragmente izolate, recunoaștem în 
el continuitatea și permanenta 
luptei. Acest fel de a gîndi mi-l 
sugerează atmosfera memorială cu care întîmpină țara jubileul 
partidului. O altă înțelegere a 
termenilor de istorie, trecut, a- 
mintire, spațiu memorial mi se 
pare, practic vorbind, inutilă; 
altminteri tot ce-i eveniment con
sumat, epuizat, apus ar trebui să 
cadă în conul de moarte al pier
derilor ireparabile, devenind ba
last, colb- steril, epavă pe fundul 
unui incomensurabil ocean, ale

cărui adîncimi, curenți și dimen
siuni nu se cunosc nicicind.

Din contră, noi sintem stăpîniți 
de ideea de a nu pierde nimic, 
dar absolut nimic din tot ce a 

■fost; amintirea este pentru co
muniști un arbore fabulos, ori- 
cînd renăscător și posibil de a se 
umple de mirifice fructe. Trecu
tul devine astfel un teren de ar-

însemnări de POP Simion

heologie perpetuă, la care apelăm 
spre a ne confrunta idei, senti
mente, forme, structuri și cunoaș
teri. Depozitele memoriei apar, 
în această lumină, ca zăcăminte 
de minereuri amestecate, din care 
putem extrage filonul aurifer pen
tru călirea valorilor comuniste 
în conștiința noilor generații. Re
cunoaștem, reevaluăm și renașterii 
ziua de ieri în noi ipostaze și alte 
străluciri pe suitoarele trepte ale 
drumului spiralat. Este sensul în 
care concepem memoria trecutului și a luptei.

E monologul interior pe care 
mi-l iscă tot ceea ce se întîmplă 
la ora de față : verbul se umple 
de patosul continuității luptei, cu-

vîntul e ardent, ca însuși eveni
mentul pe care îl reproduce, ima
ginea vibrează precum ideea pe 
care o încape. E ora la care bu
nicii și tații noștri povestesc, spun 
istorie.

Ați privit atent fețele acestor 
oameni ? O extraordinară lumină 
se petrece pe obrazurile lor tatu
ate de timp, gravate de acizii tari 
ai evenimentelor. De unde izvo
răște lumina intens dramatică și, 
indubitabil, de aleasă structură 
umană ? Vine din nucleul de foc 
al faptului sondat, al reînviatei 
zile, al fragmentului evocat, al 
etapei redescoperite. Cum să fie 
altminteri povestitorii ? Dincolo 
de vîrste și în ciuda lor, ei se 
văd frumoși, ei se văd tineri, ei 
se văd puternici, ei se văd în 
plenipotență de acțiune, cutezanță și gînd, încît de frumusețea, tine
rețea și puterea lor de demult ne 
umplem noi, cei de azi. Reîntoar
cerea lor în trecut e un act de 
edificare în spațiul prezent.

însemnarea noastră nu s-a vrut 
altceva decît un elogiu sentimen
tal adus memoriei luptei și, desi
gur, veteranilor, acești bărbați 
care trăiesc prin trecut in prezent, 
dîndu-și făclia lor celor de azi și 
de mîine. A-i omagia este gestul 
unanim pe care ei îl binemerită.

POȘTA PAGINII
Dau eu un telefon și ți-am a-

ranjat cazul I... Osiile abuzului 
(totuși) scirțiie
Primim următoarele din partea 

Comitetului municipal de partid Su
ceava, sub semnătura tovarășului 
prim-secretar Constantin Moroșanu :

„Referitor la ancheta socială apă
rută în pagina „Omul față în față 
cu el însuși" („Scînteia" nr. 8576) sub 
titlul „Orictt ile bine tunse», osiile 
abuzului scirțiie", privind abaterile 
grave săvirșite de Efrem Vahnovan, 
fost șef al gării C.F.R. din Botoșani, 
vă comunicăm :

După cum foarte bine s-a relatat 
în ziar, Efrem Vahnovan, abuzînd de 
funcția de șef de stație C.F.R., și 
bucurîndu-se de atitudinea mușama- 
lizatoare a unor salariați din cadrul 
Direcției regionale C.F.R. Iași, s-a 
dedat la comiterea unui șir de acte 
necinstite ca : folosirea vagoanelor 
C.F.R. în scopuri personale, luarea 
de mită, însușirea de materiale din 
avutul obștesc, speculă cu butelii de 
aragaz, persecutarea unor subalterni 
care au îndrăznit să spună adevărul, 
ajungind pînă la desfacerea în mod 
ilegal a contractului lor de muncă 
și multe altele.

Analizînd aceste grave abateri, bi
roul Comitetului municipal de partid 
Suceava — pe raza căruia, la data 
apariției anchetei, era transferat, în 
interesul serviciului. Efrem Vahnovan 
— a hotărît excluderea sa din rîn- 
durile membrilor de partid.
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De asemenea, dorim să informați 
opinia publică asupra faptului că, in 
urma anchetei penale efectuate, s-a 
confirmat vinovăția lui Efrem Vah
novan. Trimis în judecată, el a fost 
condamnat la doi ani închisoare".

Așadar, și in acest caz, a acționat 
spiritul de justiție propriu orinduiri-i 
noastre. Mai rămîne insă neelucidatd 
și nesancționată „atitudinea mușama- 
lizatoare a unor salariați din cadrul 
Direcției regionale C.F.R. Iași" — așa 
cum reiese și din scrisoarea publi
cată mai sus.

Intrucit de la publicarea anchetei 
noastre au trecut șase luni, fără să 
primim răspunsul cuvenit din partea 
forurilor responsabile, socotim utilă 
rememorarea concluziilor anchetei : 
„Nu ne îndoim că în cazul 
lui Efrem Vahnovan se vor a- 
plica prevederile legii în așa 
fel incit să nu se lase nici o 
umbră asupra ciudatei situații : con
damnat și, totuși, transferat. Dar, par
tea mai gravă — și care necesită o 
anchetă din partea forurilor respec
tive — privește pe toți cei care, din 
interes sau nepăsare, au tolerat fără
delegile lui E. V., făcindu-l „scăpat". 
Cazul impune sancționarea celor răs
punzători de favorizarea abuzurilor..."

Cine a deschis 
„contul 

fantomei” ?

Este posibil ca binecunoscuta zicală 
— „greșeala mărturisită e pe jumă
tate iertată" — să nu fi avut deloc 
ia origine sensul unui compromis cu 
cel sau cei care aplică sancțiunea. E 
foarte probabil că înțelesul ei de sti
mulent pentru recunoașterea vinovă
ției să nu aparțină decît pedagogiei, 
scopul „înțelegerii" nefiind acela de 
răsplată pentru înlesnirea investiga
țiilor. ci de notă bună pentru since
ritate. la vîrsta cînd această calitate 
se formează în caracterul micilor oa
meni.

în schimb. în cazul indivizilor în 
toată firea, credem că dictonul are un 
înțeles mult mai adînc. iar înțelep
ciunea populară se justifică și de a- 
ceastă dată. Ne referim la tăria de a 
recunoaște că ai greșit. Nu formal, 
nu de complezentă, nu cu dezinvol
tura superficialului care, după ce-și 
face spovedania, repetă imediat boa
căna. ci manifestînd curajul de a 
căuta, pentru tine însuți în primul 
rînd. cu remușcare și gravitate, cum 
și din ce cauză ai comis eroarea. Fă- 
cînd aceasta, e aproape sigur că vei 
face tot ce depinde de tine pentru a 
lichida urmările greșelii și că nu vei 
repeta. Un început de adevărată rea
bilitare. pe jumătate iertat.

Omul tolerant față de propria-i 
eroare, incapabil de a o examina lu
cid. cu deplin simț de răspundere, se 
supune insă oricînd recidivei, ba une
ori. încăpățînarea lui de a se crede în 
afara culpei generează consecințe in
calculabile. Așa cum s-a întîmplat în 
cazul de care ne ocupăm.

In ziua de 12 noiembrie 1968. șeful 
biroului de materiale al întreprinde
rii de construcții industriale și mon
taje-Brașov. Stoica Dumitroiu, a pri
mit un telefon :

— Alo 1 Aici e Marinescu de la 
Porțile de Fier. Vă rugăm să ne spri
jiniți pentru îndeplinirea planului... 
etc.'și... să ne livrați o cantitate de 
tablă galvanizată.

— Cum să nu. poftiți 1
Peste trei zile. Marinescu de Ia 

Porțile de Fier s-a prezentat cu 
două hîrțoage („comandă" și „dele
gație") pe care era aplicată de patru 
ori stampila dreptunghiulară a unui 
oarecare „grup de șantiere energo- 
montai" Nici una. nici două. Dumi
troiu a avizat favorabil .comanda", 
directorul a pus și el un „Da", după 
care delegatul a început defilarea 
formelor pe sub ochii și vigilenta pă
zitorilor avutului obștesc.

A urmat apoi, îndeplinirea mi
nuțioaselor formalități, ce trebu
iau să constituie dovada eli
berării a 1 560 kg de tablă 
galvanizată și temeiul plății prin 
virament a contravalorii aceste
ia — 8 580 de lei. S-a întocmit o 
dispoziție de livrare, s-a întocmit o 
factură. s-a întocmit un bon de 
poartă, acte pe care s-a notat, de 
fiecare dată, și seria buletinului de 
identitate al „delegatului" ; produsul 
a fost supus scăzămintelor din ges
tiune, a ieșit pe poartă, a plecat și 
Marinescu, apoi a urmat corespon-

hote de rîs. Rămînea o singură spe
ranță. Miliția.

Miliția a început verificările acum 
2 ani, 4 luni și ceva zile, la 11 de
cembrie 1968.

Prima pistă : registrul de poartă de 
la depozit. Dar. din acest registru, 
lipsea o filă. O singură filă. Tocmai 
cea din ziua de 15 noiembrie 1968 1 
Ruptă. Cineva, un laș, care se sim
țise nici măcar cu o muscă ci cu un 
țintar pe căciulă, preferase să-1 a- 
runce cu cușmă cu tot.

A doua pistă : funcționarii care 
completaseră actele lui Marinescu.

întreprinderii. 22 de nume înscrise... 
nici un Marinescu 1 Să-și fi dat alt 
nume 7 A urmat verificarea discretă 
a celor 22 de persoane, cu grija de 
a nu ofensa pe cineva prin bănuieli 
neîntemeiate, dar și de a nu alarma 
pe eventualul vinovat. 22 de audieri, 
22 de probe de scris luate sub cele 
mai delicate pretexte. Inutil. Făptui
torul rămînea în afara cercului, în 
schimb multe nume nu corespun
deau seriei de buletin înscrise în re
gistru. Ia întîmplare. Față de modul 
benevol în care paznicul își făcuse 
datoria s-a impus

eră. bineînțeles, de la „Energo-mon- 
taj". nici o foaie de parcurs nu cu
prindea curse clandestine și nici un 
șofer nu admitea. în ruptul capului, 
că l-a transportat pe Marinescu sau 
tabla lui.

A șaptea pistă : formularele folo
site pentru actele false. De unde fu
seseră procurate 1 De la care uni
tate. ce le deținuse în mod legal, au 
fost sustrase 7 Unde au fost tipărite 
și care a fost filiera difuzării lor 7 
1x32x44 de unități. Acul în carul cu 
fin.

A opta... a noua... a zecea pistă. Un

Doi ani de cercetări
pentru un NU nesincer

dența, totdeauna ulterioară, a decon
tării. S-a cerut Băncii plătitoare, in
dicată în acte, să vireze suma X din 
contul Y în contul furnizorului.

Răspunsul nu a fost cel așteptat. 
Filiala din Turnu Severin a Băncii de 
Investiții s-a dovedit de altă Părere, 
iar logica ei — de fier. Banca n-ar 
fi avut nimic împotrivă să vireze su
ma X, cu o singură condiție : mai 
întîi să existe contul Y. Ori contul 
Y... nu exista 1 Era fantomatic, ca și 
întreprinderea „beneficiară".

Toată liota de funcționari care tra
taseră cu Marinescu au simțit un ușor 
fior rece pe șira spinării. După 
care au pus mina pe telefoane, 
s-a făcut apel la întreprinderile 
a căror titulatură cuprindea și cu- 
vintul compus „energo-montaj". dar 
nici una dintre ele nu se pu
tea mîndri că are un salariat cu 
numele de Marinescu trimis după 
tablă la Brașov. Literele și cifrele din 
cele două acte „autentice" începuseră 
parcă să danseze, iar chenarul ștam
pilei dreptunghiulare aplicată de 
patru ori închidea, parcă, patru ho-

Două salariate au recunoscut că au 
transcris in acte seria buletinului de 
identitate după delegația falsă, fără 
altă legitimare. De ce 7 N-au avut 
ordin ! Și dacă n-au avut ordin, au 
procedat nu cum era mai sigur și 
mai logic, ci cum le-a venit mai u- 
șor. Mai comod. In schimb, un al 
treilea salariat, șeful depozitului de 
laminate. Gheorghe Tudosiu, s-a de
clarat mai vigilent : „L-am legitimat. 
Marinescu mi-a prezentat buletinul 
de identitate. Se numea. într-adevăr, 
Marinescu Ion. iar seria actului co
respundea cu cea trecută în dispo
ziția de livrare". Tudosiu se arăta 
foarte sigur de ceea ce făcuse. Nu la 
fel de sigur a fost si rezultatul com
parării datelor lui ..Marinescu" cu 
datele înscrise în fișele serviciului de 
evidenta populației, dar poți să 
știi 71... Important era că necunoscu
tul fusese identificat de cineva. A 
continuat căutarea lui sub numele 
garantat.

A treia pistă : în lipsa filei din re
gistrul de poartă, a fost consultat re
gistrul similar de la sediul central al

...A patra pistă : verificarea per
soanelor cu nume similare dar cu o 
altă serie a buletinului și verificarea 
persoanelor cu serii identice dar cu 
alte nume. încă 29 de cazuri. Eșec.

A fost examinată din nou mărturi
sirea că infractorul fusese legitimat. 
Un alt personaj vine și întărește de
clarația lui Gh. Tudosiu : paznicul de 
la cealaltă poartă, poarta depozitu
lui— Dumitru Biță. Nu știa cine rup
sese fila din registru dar. el atit știa, 
că a legitimat toate persoanele, in
clusiv pe Marinescu și că acesta se 
numea... Marinescu. Iar buletinul de 
identitate i-ar fi fost eliberat de cir
cumscripția a VI-a de miliție din Ca
pitală.

A cincea pistă : s-au obținut relații 
și probe de scris de la cei 8 Mari
nescu Ion din circumscripția a VI-a 
și de la cei 11 Marinescu Ion din 
Turnu Severin. Rezultat negativ.

A șasea pistă : camioanele. Curtea 
depozitului fusese părăsită în ziua 
respectivă de 28 de camioane, de la 
diferite unități, din diferite județe. 
Verificări peste tot. Nici o mașină nu

suspens care a durat mai mult de 2 
ani de zile. In sfîrșit — rezultatul.

Autorul escrocheriei se numește 
Cezar Corncliu Menciu și este titu
larul unui „palmares" de 19 condam
nări penale. Nu s-a numit niciodată 
Marinescu Ion. nu a avut niciodată 
buletin de identitate cu acest nume 
și nici vreun act eliberat de circums
cripția a VI-a de miliție, nu a călcat 
prin Turnu Severin, iar la Brașov nu 
a fost legitimat de nimeni. A trans
portat tabla pînă la gară, contra unui 
bacșiș de 50 de lei. cu șoferul Gheor
ghe lordache de la I.T.A.-Brașov, 
unul dintre cei 28 care dăduseră asi
gurări că nu au efectuat nici o cursă 
clandestină.

— La ce sumă estimați cheltuielile 
de urmărire penală efectuate în 
cauză 7

— La cel puțin 10 000 de lei. ne-a 
răspuns șeful serviciului economic al 
I.M.J. Brașov. It. col. N. Maidovici.

Mai mult decît paguba oropriu- 
zisă 1

Dacă „scăpările" salariatilor pe ca
re Cezar Corneliu Menciu i-a dus de

nas cu hîrtii false, cu nume fictiv și 
numere imaginare de acte, care nu 
l-au legitimat, au favorizat inițial 
reușita infractorului, este lesne de 
observat de dte ori a fost multipli
cat efectul nefast al jumătăților de 
greșeli prin lașitate, prin lipsa tăriei 
morale de a le recunoaște. Incăpăți- 
narea lor mincinoasă („noi ne-am 
făcut datoria, l-am legitimat pe Ma
rinescu") a condus cercetările pe u- 
nele piste false, întirziind evident 
prinderea infractorului. Iată, așadar, 
cită lipsă de maturitate cetățenească, 
cît egoism presupune această perse
verență în eroare, a unora ca Gheor
ghe Tudosiu și Dumitru Biță, care 
au preferat să toarne sub jurămînt 
minciuni sfruntate, decit să-și facă 
un proces de conștiință și să recu
noască deschis că au greșit ! Nimeni 
nu ar fi tăiat capul șoferului Gheor
ghe Iordache pentru o cursă clandes
tină, dar năravul lui s-a dovedit mai 
puternic decît riscul unui delict de 
mărturie mincinoasă și a preferat 
orice pentru a scăpa de eventuala a- 
mendă contravențională. Și, în timp 
ce întindeau peste greșelile lor, 
cu îndîrjire, plapuma minciunilor, ei 
acopereau fără să le pese si urmele 
răufăcătorului. Iar Cezar Corneliu 
Menciu știa să profite de răgazul o- 
ferit : dădea lovituri similare. în fața 
altor gură cască, din Sibiu, din Pi
tești. din București...

Eh, o greșeală 1 Un bulgăre de 
gheată scăpat de sub picior pe firul 
văii... Dar. dacă nu ai curajul să-1 o- 
prești, să-1 arăți, să strigi, momentul 
de neatenție continuat de momentele 
de lașitate declanșează avalanșa, care 
cuprinde și rostogolește, trage și a- 
trage după ea consecințe exagerat de 
mari față de gravitatea primei clipe, 
prinde în torentul ei pe însuși purtă
torul tăcerii sau minciunii, pe cel 
care a închis primul ochii.

După doi ani. patru luni și cîteva 
zile, nonșalanții de la I.C.M.I.-Brașov 
se vor reîntîlni cu cel care i-a păcă
lit. Confruntări în cadrul procedurii 
penale. Vor fi suficiente 7 Se va 
mulțumi colectivul întreprinderii pă
gubite cu atît 7 Credem că elucidarea 
tuturor împrejurărilor acestui caz va 
constitui și prilejul altor confruntări, 
în sînul obștei. ale celor care au gre
șit cu tovarășii lor de serviciu, cu ei 
înșiși, cu momentele lor de lașitate, 
în stabilirea părții de răspundere ce 
le revine.

Sergiu ANDON

Rog redacția ca în cadrul rubricii 
„Omul față în față cu el însuși", la 
„Poșta paginii", să găzduiască pre
zenta mea scrisoare pe marginea an
chetei recent publicate — „Două mi
lioane în contul unei fantome" (nr. 
8749).

Voi expune pe scurt un punct de 
vedere pe care l-am mai exprimat 
în coloanele „Scînteii", în cadrul dez
baterii pe tema „Răspunderii mate
riale o definire riguroasă, un cadru 
legal". Concluzia de atunci, dacă o 
raportăm la cazul concret al celor 
„două milioane" — care putea fi pre- 
întîmpinat — își păstrează valabili
tatea. De altfel, și în economie ca 
și în medicină se aplică principiul 
hipocratic : „e mai ușor a preveni 
decît a vindeca". îmi permit să re
pet, așadar, că este absolut necesar 
ca rigorile legii să fie suportate de 
cei care frustrează avutul obștesc, dar 
să nu se uite totodată că „apele tul
buri" în care pescuiesc aceștia sînt 
alimentate de carențe organizatorice. 
Numai prin lichidarea acestora se 
pot înlătura condiții care permit 
proasta gospodărire, risipa și actele 
ce prejudiciază avuția națională.

Acordul meu cu concluzia anche
tei la care mă refer — în sensul că 
„se impun măsuri hotărîte" — e an
terior și desăvîrșit. Voi face unele 
precizări cu care sper să fie toată 
lumea de acord, începînd cu tov. Mir
cea Opriș, contabilul șef al uzinelor 
„Steagul roșu".

1) Nu întimplarea și inspirația ve
rificării actelor constituie factorii pe 
care să se bizuie buna gestionare a 
avutului obștesc, ci o activitate con
știentă și permanentă de analiză, 
control și decizie. 2) Costurile de 
producție au putut înghiți timp de 
doi ani un consum de materiale pen
tru 4 cincinale, dar — în condițiile 
„întîmplărli" — ar fi putut înghiți 
mai departe și mai mult. 3) Așa cum 
a funcționat și funcționează evidența 
la „Steagul roșu" ca și în alte părți, 
numai un rol activ, efectiv, nu are. 
4) Orice contabil, începind cu conta
bilul șef, trebuie să asigure evidenței 
rolul activ și efectiv.

Ion T. IONESCU
str. Baba Novac 17, București

Scrisoarea din care am extras cele 
de mai sus cuprinde, de asemenea, o 
serie de sugestii de strictă speciali
tate contabilă. Potrivit dorinței auto
rului, le-am trimis forurilor de resort 
— și îi vom comunica răspunsul.
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ANCHETA „SCINTEII" Baza de pornire — 
sarcini pe măsura 

cerințelor 

economiei

PENTRU 
NOILE 

CONSTRUCȚII 
Program 
prioritar 

al cercetării 
științifice

Realizarea amplului program de investiții productive și de 
construcții social-culturale prevăzute pentru actualul cincinal im
pune, pe lingă remedierea neajunsurilor existente în acest sector, 
eforturi susținute pentru asigurarea materialelor necesare, diver- 
siiicarea și creșterea producției acestora, crearea de noi tipuri și 
sorturi de calitate superioară. De altfel, la recenta consfătuire de 
lucru a activului de partid și a cadrelor de bază din industrie, 
construcții și transporturi din municipiul București, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu menționa in legătură cu acest sector : „Este ne
cesar ca atit proiectanții, cit și Ministerul Industriei Materialelor 
de Construcții să acționeze cu mai multă iermitate pentru a rea
liza în practică măsuri concrete care să ducă la micșorarea aces
tor costuri exagerate în construcții. De asemenea, trebuie să luăm 
măsuri pentru a produce noi materiale. Cred că in această privință 
se impune ca și Ministerul Industriei Chimice să iie mai activ; 
împreună cu Ministerul Industriei Materialelor de Construcții, el 
trebuie să contribuie la producerea materialelor de care avem ne
voie". Toate acestea sînt menite să permită sporirea gradului de 
industrializare a construcțiilor și scurtarea duratei lor de execuție, 
creșterea nivelului calitativ și a durabilității acestora, în condițiile 
reducerii prețului de cost și a cheltuielilor de exploatare și între
ținere. Un asemenea obiectiv complex este determinat, totodată, și 
de nevoia înlocuirii și reducerii consumului de lemn și metal, ca 
materiale deficitare. Sînt sarcini care reclamă amplificarea contri
buției cercetării științifice de specialitate, ca principal factor de 
progres și modernizare. Pentru a releva cîteva dintre obiectivele 
și pistele de mare interes ale unităților științifice din acest sector, 
am inițiat prezenta anchetă, în cadrul căreia accentul cade, ine
rent, pe laturile activității de concepție — principalul teren de des
fășurare a acestor noi eforturi creatoare.

— Avînd in vedere indicațiile exprese 
ale conducerii de partid referitoare la 
acest sector, ce acțiuni întrevedeți pen
tru actualul cincinal ? — l-am întrebat, 
pentru început, pe ing. GEORGE FILI- 
PAȘ, expert la C.N.S.T.

— Directivele Congresului al X-lea al 
P.C.R., privind perioada 1971—1975 și li
niile directoare ale dezvoltării economiei 
pînă în 1980 au stabilit un ritm ridicat 
de creștere a producției în acest domeniu 
— concretizat prin prevederi de dublare 
a producției principalelor materiale de 
construcții, pînă in 1975. Totuși, discuțiile 
pe marginea proiectului actualului plan 
cincinal au arătat că există cerințe spo
rite (ale economiei și populației) față de 
prevederile inițiale. S-a impus, deci, con
turarea grabnică a unul program cuprin
zător, care să prevadă sarcini concrete 
pentru toți factorii direct interesați (mi
nistere, consilii populare județene pro
ducătoare) precum și pentru cercetarea 
științifică de specialitate. Numărul mare 
al ministerelor care vor participa la acti
vitatea de cercetare, la dezvoltare și apli
care, efortul material și uman apreciabil, 
cerința asigurării unei coordonări unitare 
a acțiunilor — toate au determinat gră
birea lucrărilor de închegare a unui 
„program de cercetare prioritar" pentru 
acest sector.

— In ce stadiu se află acest „program 
prioritar ?“.

— Intrucît ne preocupă mal de mult — 
l-am intitulat „Noi materiale de construc
ții" — el a fost pregătit pentru a fi înain
tat spre aprobare Consiliului de Miniștri.

★
Pînă la conturarea definitivă a progra

mului respectiv, să vedem ce problema
tică și resurse de perfecționare scoate 
la iveală viața, activitatea curentă de cer
cetare și proiectare din acest sector.

Cu ajutorul microscopului electronic se aprofundează... calitățile inalte

Diversificarea 
reclamă o tehnică 

de investigație 

evoluată
Directorul Institutului de cercetări pen

tru materiale de construcții, ing. AU
GUSTIN HETEA, precizează că multe 
dintre temele programate pentru acest 
an sînt orientate pe direcțiile de însem
nătate majoră ale domeniului, necesitând 
doar eventuale intensificări ale ritmului 
de cercetare.

— Deci, ce anume orientări tematice 
intră în acest regim șl se vor amplifica ?

— In ceea ce privește lărgirea surse
lor de materii prime apte să asigure, prin 
înseși caracteristicile lor, materiale de 
construcții avantajoase pentru noi, dar și 
corespunzătoare calitativ cerințelor con
strucției moderne (civile și industriale), 
sc au în vedere teme referitoare la calcare 
și marne — pentru ciment, la argile — 
pentru ceramica de construcții, la ghip
suri — pentru ipsos, Ia nisipul cuarțos — 
pentru geamuri, la caolin etc. Se vizează 
în continuare adaptarea caracteristicilor 
de zăcămint Ia procedeele de fabricare a 
unor produse moderne, eficiente, precum 
și asigurarea cantităților sporite de ma
terii și materiale presupuse de construc
țiile aflate in lucru sau proiectate a se 
înălța în următorii ani. Și în preocupă
rile științifice referitoare la promovarea 
unor tehnologii noi, superioare, trebuie, 
credem, să se facă mai puternic simțită 
tendința adaptării la condițiile țării noas
tre. Mă gîndesc la conturarea unor soluții 
cît mai utile de producere a cimentului 
cu un consum scăzut de combustibil, pre
cum și de obținere a unor produse din 
azbociment mai economice (la care să se 
utilizeze, pe cît posibil, sorturi inferioare 
de azbest) și cu un consum cît mai redus 
din acest material deficitar. Va trebui să 
insistăm și asupra aspectelor legate de 
perfecționarea unora dintre tehnologiile 
folosite sau de ridicarea calității unor 
materiale de construcții existente

— Dar în privința altor direcții de cer
cetare ce nu-și au încă o „acoperire" — 
sau nu au o „acoperire" suficientă — în 
planul din acest an ?

— O astfel de situație au cercetările 
privind îmbunătățirea calității unor ma
terii prime obținute din resurse proprii, 
dar care nu corespund încă exigențelor 
actuale. Ar trebui mai intens abordate 
aspecte legate de Îmbunătățirea nisipului 
cuarțos (pentru geamuri și oglinzi) sau 
de înnobilarea caolinului românesc — 
pentru fabricarea obiectelor sanitare din 
porțelan, urmărindu-se și reducerea im
portului de caolin. Totodată, o atenție 
sporită trebuie acordată în viitor și pre
lucrării ghipsurilor cu intercalați! argi- 
Ioase — in scopul obținerii unui ipsos de 
bună calitate din resurse (ghipsuri) con
siderate pînă acum neutilizabile...

— Iar deșeurile ?
— Zgura de furnal constituie de acum 

o sursă importantă de materie primă în 
fabricarea cimentului la elaborarea be- 
toanelor unde este folosită ca agregat ușor 
(zgura expandată). Se impune să investi
găm mai susținut și posibilitățile de uti
lizare, în producerea materialelor de 
construcții, a altor deșeuri : cenușile (de 
la termocentralele care folosesc cărbuni), 
fosfogipsul (de la fabricile de îngrășă
minte fostatice), sterilul (de la exploa
tările carbonifere), șlamurile belitice (de 
la prepararea aluminei) etc. Cantitățile 
apreciabile disponibile ar permite nu nu
mai un spor cantitativ al materialelor de 
construcție și obținerea unor economii 
importante, dar și o diversificare sporită 
a surselor și tipurilor de materii și ma
teriale de construcție. Se știe, de pildă, 
că cenușile și șlamurile belitice își pot 
afla utilizări în fabricarea cimentului, că 
din fosfogips se poate produce ipsos, iar 
din sterilul de mină pot ieși materiale 
de zidărie de calitate superioară.

— Fiindcă ați amintit de produsele noi, 
ce preconizați referitor la diversificarea 
gamei materialelor de construcții ?

— Aici intervin practic toate ramurile 
și subramurile cercetării din acest dome
niu; de la sfera lianților minerali, a ce
ramicii brute pentru construcții sau a 
geamurilor și sticlei de construcții, la ma
terialele izolatoare și produsele bazate pe 
polimeri. Institutul nostru are în lucru 
încă de pe acum mai multe produse noi : 
de exemplu, cimenturi speciale pentru 
drumuri, cimenturi cu rezistență finală 
mare, cimenturi pentru sondele de mare 
adincime, precum și impislituri și țesături 
din fibre de sticlă, bituminate, placate cu 
folii de aluminiu, materiale hidroizola- 
toare din folii de aluminiu căptușite cu 
mastic bituminos sau din polimeri armați 
cu fibre de sticlă. Pentru a putea defi
nitiva cît mai grabnic soluțiile și a le 
oferi industriei — precum și pentru a 
spori aceste cercetări în viitor — se im

pun însă o serie de ameliorări în sfera 
cercetării, cu precădere în zona colabo
rării cu industria de profil și în general 
cu industria.

— De exemplu...
— în prezent, trecerea în producția in

dustrială a unor asemenea produse noi 
(loturi experimentale) întîmpină dificul
tăți, deoarece nu se asigură întotdeauna 
instalațiile industriale necesare experi
mentărilor. Ar trebui, deci, să se creeze 
din timp rezerve de capacitate în acest 
sens, eventual prin grija directă a direc
ției tehnice de profil din ministerul tute
lar. Problema se pune cu deosebită acui
tate în cazul unor produse noi care re
clamă neapărat experimentarea în stații- 
pilot. Realizarea stațiilor-pilot constituie 
însă o dificultate deosebită în momentul 
de față și pentru că utilajele respective 
sînt de cele mai multe ori unicate, greu 
de obținut. Poate că înființarea unui ate
lier central pe ramură de execuție a 
stațiilor-pilot pentru mai multe institute 
de cercetări ar fi in măsură să remedieze 
un asemenea neajuns. Sistemul de procu
rare a aparaturii de cercetare continuă 
să fie greoi, ca și cel de aprovizionare cu 
materiale, chiar în cazul aprovizionării 
din țară. Solicitările de cantități mici nu 
tentează întreprinderile, care obțin be
neficii importante numai de pe urma li
vrărilor en gros.

Catedrele univer

sitare de speciali

tate și reducerea 
importurilor 

de licențe
Cont. dr. ing. VASILE MOLDOVAN, 

de la Institutul de construcții din Capi
tală, este de părere că eforturile cerce
tării științifice de la catedrele de specia
litate din învățămîntul superior trebuie 
să se concentreze cu precădere spre acele 
prcblesae de tehnologie, de studiu al 
proprietăților și de folosire a materiale
lor noi, în care se simte nevoia unor cer
cetări cu profil mai teoretic.

— Mă gîndesc, de pildă, la obținerea 
și folosirea materialelor mixte, care să 
pună în valoare proprietățile pozit’ive ale 
componenților, corectîndu-le pe cele ne
gative. S-a și dovedit, de altfel, că a- 
mestecuri compatibile, dozate rațional, 
de lianți anorganici cu polimeri orga
nici, pot da produse cu performanțe su
perioare : mare rezistență la întindere și 
încovoiere, impermeabilitate crescută, re
zistență chimică — proprietăți deficitare 
în special la produsele pe bază de ci
ment. Numai astfel se poate ajunge și 
la constituirea unui „fond științific" pro
priu, absolut necesar dezvoltării cerce
tării și producției materialelor de con
strucție, indispensabil acțiunii de redu
cere a importului de licențe în acest 
sector. De asemenea, Știința materialelor 
— ca o disciplină mai nouă — consideră 
că posibilități mari deschide în această 
direcție formarea dirijată a structurii 
materialelor (pe baza compoziției, a teh
nologiilor de fabricare și punere în lu
cru), a unor noi sisteme constructive, 
astfel incit să se folosească Întregul po
tențial de proprietăți al materialelor. 
Cercetarea universitară trebuie să vadă 
aceste proprietăți și în evoluția lor. O 
asemenea investigație presupune însă, 
neapărat, folosirea, alături de metodele 
tehnice (impuse de standarde), și a me
todelor fizico-chimice moderne de cer
cetare (ca microscopia optică și electro
nică, rontgenografia, analiza termică di
ferențială, analize chimice moderne. în
cercări nedistructive etc.). Aparatura ne
cesară există în prezent în sectorul cer
cetării materialelor de construcție 
(ICMC-ul, de pildă, e foarte bine dotat).

— In acest mod sperați să se evite și 
acele situații cînd unele materiale noi 
prezintă, după un timp relativ scurt 
de la asimilare, serioase inconveniente ?

— Da. Dar cercetarea nu trebuie să ma
nifeste o grabă excesivă cînd e vorba de 
a se introduce în producție unele mate
riale noi, insuficient studiate. în materia
lele și în elementele de construcție, în 
afară de echilibrul forțelor mecanice, e- 
xistă și un echilibru fizico-chimic mai 
greu de controlat, care, cînd nu se reali
zează, duce la o modificare în timp a 
proprietăților materialelor și la o degra
dare treptată a acestora. De aceea, ținind 
seama de faptul că și metodele de cerce
tare și de apreciere a calității materialelor 
se schimbă o dată cu dezvoltarea produc
ției de noi materiale și cu îmbunătățirea 
calităților celor existente, un rezultat al 
cercetării din învățămîntul superior tre
buie să fie și elaborarea unor noi metode 
de cercetare a materialelor și de deter
minare cît mai riguroasă a calității aces
tora. Pe această linie, ar fi de dorit o con
lucrare mai susținută decît pînă acum a 
rercetării de la catedră cu întreprinderile 
și cu institutele de cercetări.

— Forma contractuală nu oferă posibi
lități în acest sens ?

— Ba da, dar ea trebuie să fie extinsă 
mai mult in cadrul activității științifice a 
catedrelor și completată cu alte măsuri, in 
genul recentei propuneri a Ministerului 
Invățămintului, ca asistenții și șefii de lu
crări să facă anumite stagii în unități pro
ductive și institute de cercetare.

— Ce ar trebui întreprins, după opinia 
dv., pentru mai buna concentrare a for
țelor științifice de la acest nivel pe proble
mele majore, de stringentă actualitate teo
retică și practică ?

— în primul rînd, catedrele de speciali
tate, ca și cele înrudite, din toate cen
trele universitare ale țării, trebuie să-și 
orienteze cu precădere activitatea științifi
că spre rezolvarea problemelor cuprinse 
în planul de perspectivă al ramurii ma
terialelor de construcție, plan coordonat 
de C.N.S.T. Totodată, consider că, în cadrul 
catedrelor de specialitate din învățămîntul 

La Institutul de cercetări pentru materiale de construcții : studierea în condiții de laborator a comportării cimenturilor pentru 
sonde de mare adincime Foto : M. Cioo

superior, va trebui să depunem toate efor
turile pentru a crea o bază materială ne
cesară activității unor colective cu profil 
cit mai complex, care să lucreze indepen
dent și să abordeze cuprinzător probleme 
de cercetare cu adevărat importante, ridi
cate de dezvoltarea impetuoasă a indus
triei materialelor de construcție. Realizarea 
unei asemenea conlucrări presupune însă 
și rezolvarea aspectelor de comunicare sis
tematică și informare reciprocă.

Eliminarea defici

ențelor de corelare 
este o condiție 

a proiectării 
modeme

Referindu-se la unele rezultate ale cer
cetării proprii, care au permis îmbogăți
rea și ameliorarea proiectelor de profil, 
ing. MIHAI POPA, directorul Institutului 
de proiectări pentru industria materialelor 
de construcții, ne-a declarat :

— In ceea ce privește profilitul, produs 
în prezent la fabrica de geamuri din Tîr- 
năveni pe o linie tehnologică românească, 
el a și fost utilizat, în numeroase inves
tiții, fiind eficient sub aspectul montării, 
dar mai ales al economiei de metal. Din 
prefabricate de beton armat și precompri- 
mat se realizează un număr considerabil 
de obiective industriale, agrozootehnice, 
social-culturale și locuințe, ceea ce duce 
la industrializarea construcțiilor, la creș
terea productivității muncii pe șantier. Aș 
mai aminti diferitele materiale izolatoare 
(izolații termice cu polistiren expandat, cu 
vată minerală și plăci din beton celular 
autoclavizat etc.), sau o serie de cimen
turi colorate, pentru finisări de fațade și 
interioare.

— Care este, după părerea dv., calea 
prin care activitatea de cercetare poate să 
ofere rapid proiectanților soluțiile nece
sare îmbunătățirii și modernizării con
strucțiilor ?

— Evitarea deficiențelor de corelare. In 
momentul de față asemenea fenomene 
apar, de exemplu, în relațiile cercetători
lor cu activitatea direcțiilor care se ocupă 
pe plan local cu valorificarea unor resur
se regionale (cum sînt materialele de con
strucții — piatră naturală, deșeurile in
dustriale etc.), ceea ce face ca investiga
țiile în asemenea direcții să demareze și 
să decurgă încă lent — cu excepția, poate, 
a cercetărilor privind valorificarea zăcă
mintelor de argilă, care se desfășoară, în 
prezent, în condiții ceva mai bune.

Progresul în concentrarea eforturilor ar 
permite și depășirea rămînerilor în urmă 
semnalate în legătură cu abordarea mat 
organizată a cercetărilor din domeniul me
canizării proceselor tehnologice — tema
tică menită să conducă la noi produse, 
dar și la mecanizarea și automatizarea 
operațiilor de manipulare a produselor in 
fabricile mai vechi, care, din această cau
ză, se limitează in genere la menținerea 
unui număr incă redus de sortimente. 
Pe de altă parte cercetarea trebuie să se 
preocupe mai intens de diversificarea 
producției de materiale. In primul rind, 
să Inițieze investigații mai importante, de 
suprafață, in sfera utilizării maselor 
plastice, * materialelor izolatoare din 
vată minerală. In prezent, cercetarea tre
buie să furnizeze grabnic, de pildă, „for
mula" realizării unor plăci pentru termo- 
izolarea acoperișurilor din beton armat 
suficient de rigide.

— Dar în ce privește varietatea sorti
mentală a altor materii și materiale ?

— Faptul că pe șantierele de construcții 
se mai folosesc încă materiale și procedee 
depășite, neeconomice, dovedește că și la 
acest capitol sîntem încă departe de re
zolvarea superioară, posibilă în condițiile 
noastre. Sortimentul panourilor de fațadă 
din beton celular autoclavizat, de pildă, 
este incă destul de redus și orice „acci
dente" trebuie rezolvate tradițional — cu 
zidăria din cărămidă. La fel stau lucrurile 
și cu panourile din azbociment in mai 
multe straturi (cu miez termoizolant din 
polistiren), care nu și-au găsit încă rezol
varea rigidizării conturului — deși aceste 
panouri sint eficiente sub aspectul greu
tății reduse, al asigurării izolației termice, 
al unui montaj facil și corespunzătoare 
din punct de vedere plastic-arhitectural. 
Cercetarea trebuie să îmbunătățească ne
întârziat și tehnologia de utilizare a per- 
litului, ca material izolator, ca și a gea
mului ondulat armat, care rezolvă proble
ma iluminării zenitale a spațiilor de lu
cru, permițînd eliminarea luminatoarelor 
de tip actual, grele și cu un consum 
prea mare de metal.

bpsa accesoriilor 
afectează 

aplicarea soluțiilor 

constructive
Ing. MIRON POPESCU, director tehnic 

al Institutului de studii și proiectări pen
tru sistematizare, arhitectură și tipizare 
(ISART), a căutat să precizeze, mai intîi, 
poziția specifică a unității sale față de 
problema pusă în discuție : „Specialistul 
în sistematizare, cu atât mai mult dacă 
este dublat — ca în cazul nostru — de 
proiectant, nu poate ignora în nici un 
caz faptul că ideea, soluția și apoi rezol
varea efectivă a parti-ului, volumelor. 

structurii, funcțlonabilității, precum șl a 
problemelor ținind de durabilitate, aspec
tul și eficiența economică a construcțiilor, 
sînt influențate în mod apreciabil de în
tregul complex al materialelor de con
strucții, de instalații și finisaj — așa 
cum a reieșit și la recenta Conferință pe 
țară a Uniunii arhitecților. Experiența 
ISART relevă — după opinia noas
tră — atit numeroasele realizări din 
ultimii ani. progresele reale înregistrate 
pe linia sporirii contribuției cercetării 
la mărirea producției de materiale de 
construcție și diversificarea gamei aces
tora, cit și unele impedimente. Astfel, 
în cadrul unor eforturi recente privind 
sarcina de sistematizare a satelor — con
form indicațiilor date de conducerea de 
partid și de stat — institutul a alcătuit 
o serie de studii de profil. Pînă în pre
zent însă nu li s-a dat vreun curs".

Lipsa de promptitudine se face simți
tă și în remedierea altor deficiențe, pe 
care ing. Miron Popescu ni le-a prezen
tat succint :

— Există incă un decalaj prea mare 
între momentul abordării și efectuării 
cercetărilor și cel al obținerii materiale
lor ca produse curente (în general, la 
materialele pe bază de mase plastice, Ia 
cele de finisaj și la cele pentru diferi
tele instalații). In cadrul preocupărilor 
privind inlocuirea materialelor defici
tare. este încă insuficientă atenția pe 
care cercetarea o acordă maselor plas
tice, ca substituienți utili, din ce in ce 
mai frecvenți, ai lemnului și metalului. 
Se resimte și lipsa (uneori producerea 
în cantități insuficiente) a unor materiale 
de eficiență ridicată — unele chiar in
cluse în cataloagele cu sorturi de ma
teriale de construcții puse la dispoziție 
de diferitele foruri centrale, cum sînt 
corpurile ceramice pentru planșee, ele
mentele ceramice pentru pereți despăr
țitori, parchetul, diferitele materiale de 
finisaj (gresie, faianță, geamuri colorate), 
cimenturile colorate, plăcile de ipsos 
pentru pereți despărțitori etc. Unele ma
teriale noi nu numai că nu se ridică la 
nivelul calitativ al materialelor clasice 
înlocuite, dar sînt și mai scumpe : pvc-ul 
pentru pardoseli, deși inferior parchetu
lui, costă mai mult ; conductele pvc nu 
rezistă la temperaturi mai ridicate ; zi
dăria din BCA (beton celular autoclavi
zat) este mai scumpă decit cea din că
rămidă obișnuită și ridică probleme mal 
complicate de zidire și finisare.

— Se pare că lipsa accesoriilor nece
sitate de diferitele materiale sau sorturi 
noi provoacă perturbații serioase pe șan
tiere. Care este opinia dumneavoastră ?

— Din această cauză, uneori se poate 
ajunge chiar Ia compromiterea unor re
zolvări științifice bune. După opinia mea, 
cercetarea nu trebuie să trateze ca pe
riferice, neînsemnate, problemele reali
zării feroneriilor pentru timplării, a pie
selor de prindere pentru plăcile fonoab- 
sorbante sau plăcuțele de azbociment, a 
adezivilor pentru lipit mase plastice și 
alte materiale de finisaj. Cam in aceeași 
optică minimalizatoare este privită incă 
și problema vitală a ambalajelor pentru 
materialele de construcție ce presupun 
protejare la transport, depozitare, ma
nipulare. In prezent, se pierd în aceste 
operații cantități importante de materiale, 
care fie că se degradează într-atît îneît 
devin de nefolosit, fie că, fisurate numai, 
sînt totuși folosite în construcție și pro
duc ulterior perturbații, cheltuieli în 
plus.

— Ce materiale din gama celor pro
duse și folosite la noi reclamă o protec
ție deosebită ?

— Elementele ceramice, tuburile șl 
plăcile de azbociment, diferitele tipuri de 
materiale hidrofuge sau termoizolatoare 
și altele.

— Asemenea fenomene explică șl „re
ținerea" proiectanților de a include mai 
substanțial soluțiile oferite de cercetarea 
proprie în planurile de realizare a noilor 
construcții ?

— Firește. Mai ales cînd proiectantul 
are nevoie de materiale tot mai bune, 
mai variate ca tipuri și sortiment. De 
pildă, în domeniul subansamblelor de in
stalații — care tind să devină și ele un 
fel de materiale de construcții — există 
încă la noi o evidentă lipsă de varie
tate. Gindiți-vă la corpurile de încălzit : 
nu există decît clasicul radiator de fonta, 
deși pe plan mondial se merge și pe so
luții mai noi, mai economice, estetice 
(radiatoare de tablă de oțel, convectorii 
etc.). Există o anume uniformitate sor
timentală în ceea ce privește dimensiu
nile, culorile și din nefericire tocmai la 
materialele destinate finisajelor. Evident 
că, pentru a evita uniformitatea și în 
proiecte, autorii acestora sînt tentați să 
caute altceva. Alteori, „reținerea" pro
iectanților este provocată și de verificarea 
experimentală insuficientă a unor mate
riale proprii. Este edificator cazul vina- 
cetului sau al placajelor ceramice pen
tru exterior, care sînt în prezent evitate 
de proiectanți și constructori : cercetarea 
nu a ținut seama în experimentările și 
încercările preliminare de condițiile reale 
de folosire a acestor materiale și, ulte
rior, după ce au fost introduse curent in 
practica șantierelor, s-a dovedit că ele 
nu erau potrivite pentru condițiile cli
matului specific țării noastre.

★
Opiniile exprimate in legătură cu sar

cinile urgente ale cercetării din dome
niul materialelor de construcții — și ale 
rețelei științifice proprii in general — 
dovedesc posibilitățile de perfecționare 
ce există in această privință, multiplele 
resurse de creștere a contribuției institu
telor de profil la îndeplinirea obiectivelor 
majore ale cincinalului actual. Ele de
monstrează, in același timp, că cerințele 
superioare exprimate in legătură cu a- 
cest sector al economiei naționale sint 
reale, că ele iși află și izvoare fertile de 
îndeplinire, poate chiar de depășire in 
practică. Oricum, aportul cercetării știin
țifice poate fi incă mai substanțial și mai 
operativ. Pentru aceasta este nevoie de 
o intensificare a cercetărilor, a căror or
ganizare și coordonare să fie nu numai 
riguroase, dar și mai prompte. Este da
toria forurilor de resort de a întreprinde 
de urgență toate analizele necesare și 
mai ales de a extrage din acestea con
cluziile in măsură să ducă la contu
rarea grabnică a unor măsuri de reme
diere adecvate.

Anchetă realizată de 
Teodor CAZACU
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Delegația
Partidului Socialist Francez 

a părăsit Capitala

Plecarea tovarășului Virgil Trofin 
la sesiunea Biroului f. S. M.

Delegația Partidului Socialist 
Francez, oondusă de Alain Savary, 
prim-secretar al P.S.F.. care, la in
vitația Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, a făcut o 
vizită de prietenie în țara noastră, 
a părăsit marți la amiază Capitala.

Din delegație au făcut parte Ro
bert Verdier, membru al Comitetu
lui Director, secretar al P.S.F., și 
Marcel Livian. consilier juridic, în
sărcinat cu afaceri sociale al P.S.F.

COMUNICAT 
cu privire la vizita delegației 
Partidului Socialist Francez 
în Republica Socialistă România
(Urmare din pag. I)tare, la asigurarea dezvoltării pașnice a statelor europene intr-un climat de destindere, înțelegere și cooperare. O condiție a realizării acestui deziderat o constituie respectarea în relațiile dintre state, indiferent de regimul lor social, a principiilor independenței, egalității, neamestecului în treburile interne, integrității teritoriale și colaborării reciproc avantajoase. Cele două părți se pronunță pentru convocarea ungi conferințe europene cu participarea tuturor statelor interesate. în acest sens, ele doresc ca într-un viitor apropiat să se treacă la măsuri practice, pe baze multilaterale, pentru convocarea conferinței.Ambele partide sînt de părere că realizarea unei păci trainice presupune luarea de măsuri efective pentru încetarea cursei înarmărilor, renunțarea la politica de forță și amenințarea cu recurgerea la folosirea forței, adoptarea altor măsuri practice în domeniul dezarmării generale, în primul rînd al celei nucleare.Delegațiile apreciază că o in
Cronica zilei

Primul adjunct al ministrului afa
cerilor externe, George Macovescu, a 
primit, marți, pe Seth Spaulding, di
rectorul Departamentului învățămîn- 
tului secundar și superior al 
UNESCO, și Joseph Herman, direc
torul Diviziei învățămîntțilui supe
rior din cadrul acestei organizații, 
care se află în țara noastră ca oas
peți ai Ministerului învățămîntului.

. In timpul întrevederii, Ia care a 
participat ambasadorul Valentin Li- 
patti, delegatul permanent al Repu
blicii Socialiste România pe lingă 
UNESCO, au fost discutate aspecte 
ale colaborării dintre țara noastră 
și UNESCO în domeniul invățămîn- 
tului.

în cursul aceleiași zile, Seth Spaul
ding și Joseph Herman au vizitat In
stitutul politehnic, Academia de stu
dii economice, complexul studențesc 
de la Grozăvești.

★
O delegație a Comitetului de stat 

pentru prețuri, condusă de Gheorghe 
Gaston Marin, președintele comitetu
lui, a plecat la Belgrad pentru 
schimb de experiență la Institutul 
de prețuri din R.S.F. Iugoslavia.

Printre persoanele oficiale prezen
te la plecare, în Gara de Nord, se 
afla ambasadorul R.S.F. Iugoslavia 
la București, Iso Njegovan.

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

Astăzi la Novi Sad

IUGOSLAVIA - ROMANIA
NOVI SAD (Prin telefon de la tri

misul nostru). — Reprezentativa țării 
noastre își inaugurează azi noul se
zon fotbalistic internațional. întîlnind 
puternica echipă a Iugoslaviei. O în- 
tilnire devenită tradițională. Cele 
două reprezentative s-au întîlnit pînă 
acum în 29 de partide, împărțindu-și 
victoriile (12), iar 5 terminîndu-se la 
egalitate.

Publicul din Novi Sad, care se află 
la prima întîlnire internațională in- 
terțări pe aoest stadion, așteaptă cu 
mult interes întîlnirea, avind posibi
litatea să vadă „pe viu" pe „mexi
canii" noștri.

Și, acum, câteva noutăți despre pre
gătirile celor două echipe : „tricolo
rii" noștri au făcut laolaltă un ușor 
antrenament de o oră pe terenul care 
va găzdui astă seară partida. Cu ulti
mul antrenament efectuat ieri, pre
gătirile au fast încheiate. Băieții sînt 
optimiști. Vor «ă șteargă acea peni
bilă impresie după jocul cu Hertha 
(2—4) și totodată șă schimbe în fa
voarea lor bilanțul întrecerilor dintre 
cele două reprezentative, chiar aici 
pe terenul gazdelor. RĂDUCANU, 
care „debutează" azi într-un meci 
România-Iugoslavia, ne spunea că nu 
vrea să primească gol. DUMI- 
TRACHE dorește să facă un joc bun, 
care să confirme clasa sa interna
țională, ba chiar mai mult, să justi
fic» selectionarea lui în echipa lumii 
ce va întîlni la 27 mai pe Dinamo- 
Moscova, cu prilejul retragerii diin 
activitatea sportivă a celebrului por
tar Lev Iașin. De altfel, va fi prezent 
azi pe stadion șl RAJKO MITICI, 
selecționerul echipei lumii, pentru a 
urmări evoluția lui Dumitrache.

Formația cu care vom începe me
ciul este cea anunțată zilele trecute 
în presă. Adică : RĂDUCANU — 
SATMAREANU, dinu, dan, mo- 
CANU — ANCA. DUMITRU — NEA- 
GU, DEMBROVSCHI, DUMITRA
CHE, LUCESCU.

Pentru echipa noastră meciul de azi 
este mult mai important decît pare 
a fi un simplu joc amical. Se va ur

Pe aeroportul Otopeni, delegația a 
fost salutată la plecare de tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție 
la C.C. al P.C.R.. Ștefan Andrei, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

fluență decisivă pentru însănătoșirea situației internaționale ar avea stingerea focarelor de război și de încordare din diferite zone ale globului. Considerînd imperios necesar să se pună capăt neîntîrziat războiului din Indochina, cele două partide și-au reafirmat hotărîrea de a sprijini dreptul inalienabil al popoarelor vietnamez, laoțian și cambodgian de a decide ele însele asupra propriului destin, fără nici un amestec din afară.Cele două delegații se pronunță pentru reglementarea situației din Orientul Apropiat pe cale politică, potrivit rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.Vizita delegației Partidului Socialist Francez în Republica Socialistă România, întîlnirile și convorbirile ce au avut Ioc cu acest prilej și care s-au desfășurat într-un spirit de prietenie au contribuit la o mai bună cunoaștere și înțelegere reciprocă, la dezvoltarea în continuare a legăturilor dintre Partidul Comunist Român și Partidul Socialist Francez, în interesul celor două țări și popoare, al mișcării muncitorești internaționale.

Marți dimineața a plecat la Gene
va Filip Tomulescu, șeful Departa
mentului Silviculturii, președintele 
Comisiei europene a pădurilor, pen
tru a participa la lucrările celei de-a 
8-a sesiuni a Comitetului Executiv al 
Comisiei europene a pădurilor din 
cadrul Organizației Națiunilor Unite 
pentru alimentație și agricultură 
(F.A.O.).

★

Manifestările organizate în cadrul 
„Săptămînilor vieneze", inaugurate 
în ziua de 18 aprilie, se bucură de 
un larg interes din partea bucurește- 
nilor. In primele trei zile, expoziția 
„Viena — un oraș — se prezintă", 
deschisă în pavilionul „H“ din șo
seaua Kiseleff, a fost vizitată de pes
te 40 000 de cetățeni. Ei au avut po
sibilitatea de a cunoaște, prin inter
mediul unor sugestive fotografii, fil
me documentare, diapozitive sau de
sene, imagini înfățișînd Viena de ieri 
și de azi.

De un frumos succes se bucură, de 
asemenea, concertele prezentate de 
Fanfara pompierilor din Viena în 
parcurile Herăstrău, Obor, Grădina 
Cișmigiu, terasa „Miorița" și Pădurea 
Băneasa.

(Agerpres)

mări evoluția echipei în această alcă
tuire, atît ca plasament, funcționali
tate, cit și sub unghiul concepției de 
joc.

Despre fotbaliștii iugoslavi, pînă la 
ora cind transmit această corespon
dență, avem puține vești. întregul lot 
se află, de luni, la baza sportivă din 
Panonia, de lingă Crvenka (circa 30 
de km. depărtare de Novi Sad) ; se
lecționerul iugoslav întîmpină difi
cultăți în alcătuirea formației. Doi 
jucători de bază, Petkovici și Acimo- 
vici, sînt bolnavi. „Echipa pe care o 
aliniem in întîlnirea cu reprezentati
va României este ciuntită — ne de
clara selecționerul VU.IADIN BOȘ- 
KOV. Sper totuși într-o victorie. Sti
mez foarte mult echipa României 
pentru rezultatele obținute, in ultimul 
timp pe plan internațional".

Ieri, fotbaliștii iugoslavi au efec
tuat două antrenamente, urmînd ca 
mîine dimineață să mai facă o ulti
mă „încălzire" înaintea meciului de 
după amiază.

Formația probabilă : VUKCEVICI 
— PAVLOVICI, STEPANOVICI — 
ANTONIEVICI. PAUNOVICI, HOL
TER — OBLAK, JERKOVICI, BU
RAU, GEORGIEVICI, GEAICI. Re
zerve : Dujkovici (portar), Rajkovicl 
(fundaș) și Bjekovici (înaintaș).

Aici timpul este foarte frumos, 
întîlnirea de azi are loc pe stadionul 
Novi Sad începînd de la ora 18 (19 
ora București) și va fi condusă de o 
brigadă de arbitri greci, avîndu-1 la 
centru pe Eustatis Papavasiliu.

Ion DRAGAN

Stațiile noastre de radio vor 
transmite astăzi de la Novi Sad 
desfășurarea meciului amical de 
fotbal dintre echipele Iugosla
viei și României. Aspecte din 
prima repriză a jocului vor fi 
prezentate în ultima parte a e- 
misiunii „Orele serii" in jurul 
orei 19,00. Apoi, in continuare, 
tot pe programul 1, va fi trans
misă in întregime repriza a ll-a.

Marți la amiază a plecat la Paris 
delegația Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de to
varășul Virgil Trofin, președintele 
Consiliului Central al U.G.S.R., care 
va participa la sesiunea Biroului 
Federației Sindicale Mondiale.

Din delegație fac parte tovarășii 
Aurelian Nistor, membru al Comi
tetului Executiv al Consiliului Cen
tral, președintele comitetului sindi
catului de la Uzina de autoca
mioane „Steagul roșu“ din Brașov, 
și Ion Tănăsoiu, adjunct al șefului

Vizitele delegației militare 
a R.P.D. Coreene

Delegația militară coreeană, con
dusă de general de armată O Gin U, 
membru al Biroului Politic, secretar 
al C.C. al Partidului Muncii din Co
reea, șeful Marelui Stat Major al 
Armatei populare coreene, a plecat 
marți la Brașov. Delegația a fost în
soțită de general locotenent Vasile 
Ionel, adjunct al ministrului forțelor 
armate, și Kang Iăng Săp, ambasado
rul R.P.D. Coreene la București.

La Uzina de autocamioane Brașov, 
oaspeții au fost întîmpinați de 
Constantin Cîrțînă, membru al Co
mitetului Central al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului municipal Bra
șov al P.C.R., primarul municipiului, 
general maior Marin Dragu și

CU PRILEJUL CELEI DE-A X-A ANIVERSĂRI 
A VICTORIEI DE LA PLAYA GIRON

ADUNAREA FESTIVĂ A TINERETULUI 
Șl STUDENȚILOR DIN CAPITALĂ

în aula Institutului de petrol, gaze 
și geologie din București a avut loc 
marți după-amiază o adunare festivă 
a tineretului și studenților români și 
străini din Capitală, organizată de 
Uniunea Tineretului Comunist și U- 
niunea Asociațiilor Studenților din 
România, cu prilejul celei de-a X-a 
aniversări a victoriei de la Playa Gi
ron, moment important în viața po
porului cubanez, care și-a apărat eu 
succes viața nouă, libertatea și inde
pendența.

în sală se aflau membri ai Ambasa
dei Republicii Cuba la București.

Cu acest prilej a luat cuvîntul A- 
lexandru Soare, președintele Uniunii 
asociației studenților din București, 
în numele tineretului și studenților 
români, al Uniunii Tineretului Co
munist și al Uniunii Asociațiilor Stu
denților din România, el a adresat 
poporului și tineretului din Republica 
Cuba sincere felicitări și un călduros 
salut prietenesc de solidaritate in
ternațională, cu prilejul celei . de-a 
X-a aniversări a victoriei de la Playa 
Giron, biruință care a relevat voința 
și capacitatea poporului cubanez de 
a-și apăra cuceririle sale revoluțio
nare.

Poporul și tineretul român, a subli
niat vorbitorul, se bucură din toată 
inima de succesele obținute de Cuba, 
prima țară de pe continentul ameri
can care a pășit pe drumul construc
ției socialismului. Pe fondul relații
lor de prietenie și solidaritate in- 
ternaționalistă statornicite între Ro
mânia și Cuba s-au stabilit și dez
voltat legături strînse de cooperare 
între tineretul român și cubanez. Noi 
dăm o înaltă apreciere acestor relații 
și vom milita și în viitor pentru adîn- 
cirea și intensificarea lor. Ne reafir
măm sprijinul activ și solidaritatea 
față de lupta poporului și tineretu
lui cubanez împotriva imperialismu
lui, pentru apărarea și consolidarea 
cuceririlor sale revoluționare. Trans
mitem studenților, tineretului și po
porului cubanez, a spus vorbitorul 
în încheiere, urarea de a obține noi 
și importante succese în construirea 
socialismului, pentru pace și progres.

„CURSA MUNȚILOR"

Etapă mică, cu schimbări mari 
în clasament

SINAIA (Prin telefon). Natura a fost, 
ieri, deosebit de binevoitoare pentru 
cicliști în tot timpul etapei de la Si
naia spre Comarnic—Bănești și retur. 
Soarta întrecerii s-a decis chiar de 
la start ; abia lansat, plutonul s-a 
văzut nevoit să se înșire în lungul 
șoselei, deoarece — cu ratrapele încă 
nestrînse suficient — Gera I (Meta- 
lul-Plopeni), I. Cernea" (Steaua), M. 
Bădilă (Dezrobirea-Brașov) și P. Do
lofan (Steaua) au pornit vijelios, de- 
tașîndu-se amenințător. Replica ce
lor rămași în urmă nu a întîrziat 
decît foarte puțin, fugarii fiind prinși 
cam la ieșirea din oraș. Cînd joncțiu
nea părea definitiv făcută, primii doi 
din cei menționați mai înainte, îm
preună cu Șt. Suciu (Dezrobirea- 
Brașov), Al. Sofronie, C. Grigore 
(ambii de la Dinamo) și T. Drăgan 
(Voința-București), au țîșnit irezisti
bil, asigurîndu-și repede un avans 
pe care, datorită virajelor ce au 
urmat spre Posada, plutonul nu l-a 
sesizat ca fiind prea periculos. înțe- 
legîndu-se perfect la trenă și cu un 
curaj impresionant pe serpentinele 
ce coboară de la Posada spre Co
marnic, fugarii se distanțează Ia a- 
proape 2 km. Și aceasta după numai 
20 de minute de la plecare !

La jumătatea etapei, avansul cres
cuse la peste 3 km. In pluton, frunta
șii clasamentului încep să se preci
pite, întrucît se vedeau în pericol de 
a fi detronați. într-adevăr, cu excep
ția lui T. Drăgan, luni clasat pe ulti
mul loc, oricare dintre fugari putea 
deveni lider în clasament. Pe dru
mul de întoarcere spre Sinaia situa
ția se menține aceeași. Trena ce o 
duc cei 6 evadați este constant ridi
cată (50—60 km pe oră). Plutonului 
masiv nu-i rămîne decît să lupte 
pentru a nu pierde prea mult teren.

Urcușul de la Posada ni-1 arată din 
nou în vervă pe brașoveanul Șt. 
Suciu (primul la punctul de cățărare). 
Pe ultima sa parte, etapa capătă un 
plus de spectaculozitate prin încer
cările de desprindere solitară în or

Comisiei pentru relațiile internațio
nale a Consiliului Central al 
U.G.S.R.

La plecare, pe aeroportul interna
țional Otopeni, delegația a fost con
dusă de tovarășii Gheorghe Petres
cu, Nicolae Gavrilescu, Oliviu Rusu, 
Gheorghe Stuparu, vicepreședinți ai 
Consiliului Central al U.G.S.R., Paul 
Nagy, Larisa Munteanu, secretari ai 
Consiliului Central, de membri ai 
Comitetului Executiv și ai Consiliu
lui Central al U.G.S.R.

(Agerpres)

Gheorghe Trică, director general 
al Centralei industriale de auto
camioane și tractoare și al Uzi- 
zei de autocamioane. Colectivul 
uzinei a făcut o primire caldă, 
prietenească, militarilor coreeni. Ge
neralul de armată O Gin U a sem
nat în cartea de onoare a uzinei.

După-amiază, delegația a vizitat o 
unitate militară.

Seara, la Casa armatei din Bra
șov, general locotenent Vasile Alexe, 
comandantul apărării antiaeriene a 
teritoriului, a oferit un dineu în o- 
noarea delegației militare a R.P.D. 
Coreene.

(Agerpres)

Din partea studenților cubanezi 
care se pregătesc în instituțiile ro
mâne de învățămînt superior a luat 
cuvîntul Renio Diaz, reprezentantul 
Ministerului Educației din Cuba șl al 
Comitetului Național al Tineretului 
Cubanez. El a subliniat semnificația 
acestei aniversări pentru poporul și 
tineretul din țara sa. Victoria de la 
Playa Giron — a spus vorbitorul — 
constituie o pagină glorioasă în isto
ria Cubei ; faptele de arme săvîrșite 
în acele zile de întregul nostru po
por, unit în jurul guvernului revolu
ționar, au dus la consolidarea socie
tății socialiste, constituind un exem
plu pentru celelalte popoare din 
America Latină care luptă pentru 
independență și libertate națională.

Poporul cubanez aniversează 10 
ani de la victoria obținută la Playa 
Giron în condițiile avîntalei construc
ții pașnice, obținînd realizări de sea
mă în dezvoltarea economiei, științei 
și culturii, în ridicarea continuă a ni
velului de trai al maselor.

Playa Giron — a subliniat vorbito
rul în încheiere — a devenit pentru 
oamenii muncii din Cuba un îndemn 
la luptă împotriva imperialismului 
american, care încearcă și astăzi să 
sugrume independenta popoarelor 
vietnamez, cambodgian și laoțian, 
precum și a altora din Africa și Ame
rica Latină.

în încheiere, participanții la aduna
rea festivă au vizionat un film do
cumentar cubanez.

(Agerpres)

In Editura politică a apărut: 

GHEORGHE BADRUS 
Modernizarea economiei 
românești. Semnificații, 
rezultate, perspective 

(Colecția „Prelegeri de mar
xism-leninism")

dine ale lui Suciu, Sofronie, Grigore, 
Drăgan. Prin centrul orașului Sinaia 
nu se întrevedea încă învingătorul. 
Micul grup se afla intact. Spre linia 
de sosire — un urcuș de circa 4 km 
către Cota 1 400 — se anticipa, de 
către oficialii cursei, că Suciu va 
avea cîștig de cauză. Oboseala de la 
Posada și-a spus însă cuvîntul. So
fronie arată tocmai pe această por
țiune că are resurse mai mari și, a- 
tacir.d la momentul potrivit, cîștigă 
etapa cu relativă ușurință : cu un a- 
vans de vreo 30 metri. L-au urmat, 
în ordine Drăgan, Cernea, Suciu, 
Gera, Grigore. La 6 minute so
sește, singur, Mircea Virgil. Plutonul, 
cu fruntașul etapei precedente, după 
încă un minut.

Etapa de ieri, deși cu un traseu 
mic. a produs mari modificări în 
partea superioară a clasamentului. 
Numele celor 5 clasați sînt acum ur
mătoarele : Al. Sofronie, I. Cernea, 
Șt. Suciu, Fr. Gera I, C. Grigore, la 
diferențe de cîteva zeci de secunde. 
Fostul lider — cehoslovacul Prohal 
— se află acum pe locul 6, la 7 mi
nute de Sofronie.

Astăzi, penultima etapă, pe un 
traseu în circuit pe străzile acestui 
ospitalier oraș de pe Valea Prahovei.

Ion DUMITRIU

În cîteva rînduri
La Tbilisi s-a disputat primul meci 

dintre selecționatele feminine ale 
României și U.R.S.S., CONTÎND 
PENTRU PRELIMINARIILE CAM
PIONATULUI MONDIAL DE HAND
BAL.

La capătul unui joc spectaculos, 
handbalistele sovietice au obținut 
victoria cu scorul de 14—11 (8—7).

Returul aeestei intilniri va avea loc 
in ziua de 27 aprilie la Cluj.

25 de ani de la crearea Partidului Socialist Unit din Germania

Un moment istoric in viata 
oamenilor muncii din R. 0. Germană

Poporul prieten al Republicii De
mocrate Germane sărbătorește astăzi 
împlinirea unui sfert de veac de la 
un eveniment memorabil în viața so- 
cial-politică a țării sale — constitui
rea Partidului Socialist Unit din Ger
mania.

Vechi și bogate sînt tradițiile 
mișcării muncitorești și comuniste 
din Germania. Afirmîndu-se cu tă
rie încă în secolul trecut, prin stră- 
luciții ei reprezentanți, Karl Marx și 
Friedrich Engels — fondatorii co
munismului științific — ea a conti
nuat să se dezvolte la începutul a- 
cestui veac în focul bătăliilor de 
clasă purtate de proletariatul ger
man sub conducerea partidului său 
comunist în frunte cu Karl Lieb
knecht și Rosa Luxemburg. Depășind 
loviturile dureroase primite din 
partea forțelor reacțiunii prin asasi
narea mișelească a liderilor partidu
lui și a numeroși militanți comuniști, 
înfruntînd sălbatica teroare hitleristă, 
P.C. din Germania s-a situat în 
continuare, în perioada dintre cele 
două războaie mondiale, îii avan
garda luptei poporului german îm
potriva fascismului, pentru liber
tate și salvgardarea ființei naționale, 
pentru pace.

încă din acea epocă legăturile d« 
solidaritate dintre mișcările mun
citorești din România și Germania, 
dintre partidele clasei muncitoare 
din cele două țări s-au manifestat 
cu tărie, sub semnul luptei comune 
pentru idealurile eliberării naționale 
și sociale, ale păcii și progresului. 
Sînt ilustrative pentru aceste tra
diții puternica acțiune de solidari
tate organizată de P.C.R. cu militan- 
ții comuniști întemnițați de naziști, 
campania susținută pentru eliberarea 
și salvarea vieții marelui fiu al po
porului german, Ernst Thălmann, pre
ședintele P.C. din Germania.

In perioada postbelică, în condi
țiile create prin înfrîngerea hitleris- 
mului ca urmare a victoriei marii 
coaliții antifasciste a popoarelor — 
victorie la care poporul român și-a 
adus contribuția sa de singe — în 
partea de răsărit a Germaniei lupta 
forțelor democratice și progresiste 
s-a putut dezvolta liber și a cunos
cut un puternic avînt. Pornind de 
la premisa că făurirea pe teritoriul 
R.D.G. a unui stat german nou, de
mocratic și antifascist, care să evo
lueze spre socialism impune ca o ce
rință esențială lichidarea sciziunii 
proletariatului și realizarea unității 
ideologice și organizatorice a clasei 
muncitoare. Partidul Comunist din 
Germania, în frunte cu președintele 
■Wilhelm Pieck, și Partidul Social- 
Democrat, în frunte cu președintele 
acestuia, Otto Grotewohl, au între
prins un șir de acțiuni menite să a- 
sigure dezvoltarea unității de ac
țiune între comuniști și social-de- 
mocrați, pregătirea condițiilor pen
tru unificarea celor două partide 
muncitorești. La 21 aprilie 1946 a 
avut loc la Berlin Congresul de con
stituire a P.S.U.G., pe platforma 
marxism-leninismului — eveniment 
de răscruce în istoria mișcării mun
citorești germane, care, prin noul 
partid, a creat premisa hotărîtoare 
pentru construirea primului stat so
cialist din istoria Germaniei.

Sub conducerea noului partid al 
clasei muncitoare, oamenii muncii din 
această parte a Germaniei au pășit 
cu hotărîre Ia reconstrucția țării, la 
lichidarea ruinei lăsate de război, Ia 
lichidarea monopolurilor și înfăptui
rea unor prefaceri structurale în toate 
domeniile vieții politice, economice și 
sociale. Proclamarea, la 7 octombrie 
1949, a Republicii Democrate Ger
mane — primul stat al mun
citorilor și țăranilor de pe solul ger
man — a marcat împlinirea unor 
înalte aspirații ale forțelor progre
siste ale poporului german, al căror 
credincios exponent s-au dovedit a fi 
comuniștii. Partidul Comunist Ro
mân, poporul nostru au salutat cu 
satisfacție crearea R.D. Germane, ca 
un important eveniment in viața po
porului german și a continentului eu
ropean, noul stat german, democra
tic, fiind menit să joace un rol de 
seamă pe arena politică internațio
nală în sprijinul ideilor de pace, 
securitate și colaborare între popoare.

După constituirea Republicii Demo
crate Germane, P.S.U.G., îndeplinind 
rolul de forță politică conducătoare a 
statului, a desfășurat o amplă activi
tate pentru dezvoltarea țării, crește
rea planificată a economiei naționale, 
democratizarea vieții sociale. Din ini
țiativa partidului, a fost elaborat 
primul plan cincinal al R.D.G., care 
a servit nemijlocit Ia crearea ele
mentelor fundamentale pentru o e- 
voluție socialistă a țării. în condi
țiile avîntului creator al maselor 
muncitoare în anii ce au urmat și 
ca urmare a rezultatelor dobîndite 
pină atunci în construcția pașnică, 
Partidul Socialist Unit din Germa
nia, la cea de-a 2-a conferință a sa 
din iulie 1952, a proclamat trecerea la 
noua etapă în dezvoltarea Republi
cii Democrate Germane, etapa con
strucției socialiste.

Au urmat ani de muncă te
nace, în care clasa muncitoare, oa

curent personal la C.E.C.
*

I

Din varietatea de instrumente 
de economisire puse la dispozi
ția populației de către Casa de 
Economii și Consemnațiuni, con
tul curent personal se distinge 
prin rolul lui specific de a fi 
atit un mijloc de economisire a 
banilor, cit și un mijloc de efec
tuare gratuită a unor plăți.

în contul curent personal se 
pot efectua depuneri în nume
rar atît de titularul de cont, cît 
și de alte persoane, precum și 
depuneri prin virament de către 
întreprinderile sau instituțiile 
de la care titularul de cont are 
de primit drepturi bănești.

Din sumele depuse în contu
rile curente personale, unitățile 
C.E.C. efectuează în mod gra
tuit pentru titularii de conturi 
— pe baza dispoziției lor — di

menii muncii din R. D. G., călăuziți 
de Partidul Socialist Unit din Ger
mania, au obținut succese remarca
bile în sporirea forțelor de producție, 
în dezvoltarea economică și culturală, 
în toate domeniile edificării vieții 
noi. Dezvoltarea continuă a Industriei 
socialiste și-a găsit expresia în ase
menea înfăptuiri de proporții cum 
sînt apariția unor noi și impor
tante obiective și centre economice, 
progresul susținut al unor ramuri de 
producție din cele mai moderne — 
construcțiile de mașini, construcțiile 
navale, chimia și petrochimia, elec
tronica și electrotehnica etc. Deosebit 
de semnificativ este faptul că în ul
timele două decenii capacitatea in
dustrială globală a sporit de 5 ori, 
R. D. Germană asigurind în prezent, 
în numai 10 luni, o producție echi
valentă cu a întregii Germanii an
tebelice. în aceeași perioadă, venitul 
național a crescut de patru ori.

Realizări de seamă au fost dobîn- 
dite și în dezvoltarea agriculturii so
cialiste. Corolar al rezultatelor do
bîndite în înzestrarea tehnică a agri
culturii, în intensificarea procesului 
de mecanizare și chimizare, de spo
rire a fertilității solului, producția 
vegetală și animală a înregistrat pro
grese apreciabile.

Paralel cu progresul economiei, 
a crescut nivelul de trai al maselor 
muncitoare, știința, învățămîntul și 
cultura au cunoscut o dezvoltare re
marcabilă.

însuflețiți de rezultatele dobîndite 
pină acum, oamenii muncii din R.D.G. 
întimpină cu noi și importante reali
zări Congresul al VIII-lea al P.S.U.G., 
care va avea loc în luna iunie — 
menit să traseze perspectivele pen
tru dezvoltarea viitoare a R. D. Ger
mane pe calea progresului economic 
și social.

Atașat statornic principiilor inter
naționalismului proletar, nutrind 
sentimente de profundă simpatie și 
solidaritate față de toate popoarele 
care făuresc orînduirea nouă — so
cialismul și comunismul — poporul 
român urmărește cu sentimente de 
satisfacție activitatea creatoare des
fășurată de oamenii muncii din sta
tul socialist german sub conducerea 
P.S.U.G., se bucură de realizările 
dobîndite de aceștia în toate dome
niile vieții sociale.

Succesele obținute în activitatea 
constructivă pe plan intern, în dez
voltarea economiei și culturii, care 
au transformat R. D. Germană în
tr-un stat înfloritor, au avut ca re
zultat o afirmare tot mai largă a ță
rii pe arena internațională. în pofida 
presiunilor exercitate de cercuri ale 
reacțiunii, avînd ca scop izolarea di
plomatică și împiedicarea recunoaște
rii statului socialist german ca reali
tate istoricește constituită — R.D.G. 
și-a lărgit continuu legăturile multi
laterale pe plan extern, întreținînd 
astăzi relații diplomatice cu 29 de 
state și schimburi comerciale cu peste 
100 de țări.

După cum au subliniat în repetata 
rînduri conducătorii de partid și de 
stat ai țării noastre, România socia
listă acordă întregul ei sprijin recu
noașterii, conform dreptului interna
țional, a Republicii Democrate Ger
mane — stat socialist, independent 
și suveran, afirmării sale pe plan in
ternațional ca țară iubitoare de pace, 
progres și cooperare rodnică între 
națiuni. Țara noastră a susținut și 
susține în mod consecvent că intere
sele destinderii și colaborării între po
poare cer recunoașterea realităților 
vieții internaționale actuale, impun 
în mod obiectiv stabilirea de relații, 
cu ambele state germane și între a- 
cestea. primirea lor în Organizația 
Națiunilor Unite, crearea tuturor con
dițiilor pentru participarea lor activă 
la viața politică mondială, la efortu
rile pentru pace și progres social. 
•Este deosebit de important ca ambe
le state germane să participe din 
plin la contactele, discuțiile, acțiunile 
de cooperare pe plan european, adu- 
cindu-și contribuția la normalizarea 
relațiilor interstatale, la înfăptuirea 
obiectivelor de securitate și pace pe 
continentul nostru. Este știut că unei 
esemenea evoluții pozitive i se opun 
forțele reacțiunii, inclusiv cercurile

Adunarea festivă de la Berlin
BERLIN 20 (Agerpres). — Agenția 

A.D.N. anunță că la Berlin a avut 
Ioc marți o adunare festivă con
sacrată aniversării unui sfert de 
veac de la crearea Partidului So
cialist Unit din Germania. Adu
narea a fost deschisă de Wal
ter Ulbricht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Stat al R.D. Germane, care a adre
sat un cuvînt de salut participanților. 
în sală erau prezenți Willi Stoph, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
at P.S.U.G., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.D.G., alți conducători 
de partid și de stat, oameni ai muncii.

în expunerea sa, Friedrich Ebert, 

ferite plăți periodice către între
prinderi prestatoare de servicii.

De asemenea, titularilor de 
conturi curente. Casa de Eco
nomii și Consemnațiuni le pune 
la dispoziție carnete de cecuri, 
cu ajutorul cărora aceștia pot 
efectua, fără a utiliza bani în 
numerar, plăti pentru procu
rarea de mărfuri de la organi
zațiile comerciale autorizate, 
pentru prestări de servicii și a- 
chitarea altor sume datorate or
ganizațiilor socialiste.

în plus, pentru sumele păstra
te în conturile curente personale 
la C.E.C. depunătorilor li se 
acordă o dobîndă de 2 la sută 
pe an.

Conturile curente personale se 
deschid la cererea oricărui cetă
țean, la filialele C.E.C. 

'»
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revanșarde din Germania federală ; 
dar există în Europa, inclusiv în 
R.F.G., cercuri lucide, forțe progre
siste care se dovedesc suficient de 
puternice spre a determina o abor
dare a problemelor care să pornească 
de la realități, a impune promovarea 
dezideratelor de pace ale popoarelor, 

între Republica Socialistă România 
și Republica Democrată Germană, în
tre popoarele noastre s-au statornicit 
de-a lungul anilor ample legături de 
prietenie tovărășească și colaborare 
pe cele mai diverse planuri. Realiză
rile ambelor țări în construcția so
cialismului au creat mereu noi posi
bilități pentru extinderea colaborării 
economice, științifice, tehnice. Potri
vit noului acord comercial pe termen 
lung încheiat între România și R.D.G., 
volumul schimburilor în acest dome
niu în perioada 1971—1975 va crește 
cu 70 la sută față de cei cinci ani 
precedenți.

între Partidul Comunist Român șt 
Partidul Socialist Unit din Germania 
există legături tovărășești, relații de 
solidaritate bazate pe principiile mar
xism-leninismului și internaționalis
mului proletar, pe respectarea inde
pendenței fiecărui partid, egalitatea 
în drepturi, neamestecul în treburile 
interne ale altuia, discutarea princi
pială a tuturor problemelor, stima și 
respectul reciproc.

Așa cum a arătat tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — „se desfășoară 
în mod pozitiv relațiile frățești pe 
plan politic, economic, tehnico-știin- 
țiflc și cultural ale României cu Re
publica Democrată Germană — pri
mul stat german socialist — de care 
sintem legați prin comunitatea țelu
rilor și aspirațiilor fundamentale, 
prin lupta pentru cauza păcii și so
cialismului în lume. Sîntem încredin
țați că potențialul economic crescînd 
al țărilor noastre creează condiții 
pentru dezvoltarea continuă a schim
burilor și cooperării economice re
ciproc avantajoase, că se vor dezvol
ta continuu relațiile dintre partidele 
noastre".

La rindul său, tovarășul Walter 
Ulbricht, prim-secretar al C.C. al 
P.S.U.G., președintele Consiliului de 
Stat al R.D.G., apreciind legăturile 
dintre țările și popoarele noastre, 
arăta : „Relațiile prietenești exis
tente intre Republica Democrată 
Germană și Republica Socialistă Ro
mânia se bazează pe țelurile comune 
ale desăvirșirii construcției socialiste 
și ale asigurării păcii... Ne exprimăm 
convingerea că relațiile dintre cele 
două state ale noastre se vor dezvol
ta continuu și in viitor, in interesul 
socialismului și păcii, spre binele po
poarelor noastre".

O semnificativă expresie a trăini- 
ciei relațiilor prietenești dintre cele 
două țări, a cursului mereu ascendent 
al legăturilor de colaborare dintre 
ele a constituit-o parafarea la Bucu
rești. în octombrie 1970, a Tratatului 
de prietenie, colaborare șl asistență 
mutuală dintre România și R. D. Ger
mană — document de seamă al ra
porturilor frățești reciproce.

în întărirea cOntiniuă a legăturilor 
pe diverse planuri intre țările, parti
dele și popoarele noastre, un rol d» 
prim ordin îl au contaotele și schim
burile de vizite dintre conducătorii 
de partid și de stat ai celor două țări, 
convorbirile duse în spirit tovărășesc, 
de stimă .și înțelegere reciprocă. Po
porul român își exprimă convinge
rea că relațiile dintre România și 
R. D. Germană, dintre partidele 
noastre vor cunoaște șl în viitor o 
dezvoltare continuă, în interesul 
ambelor popoare, al întăririi siste
mului socialist mondial, al cauzei ge
nerale a socialismului și păcii în 
lume.

împărtășind sentimentele de bucu
rie ale poporului din R.D.G. cu pri
lejul gloriosului jubileu al Partidului 
Socialist Unit din Germania, comu
niștii din țara noastră, poporul ro
mân transmit comuniștilor, tuturor 
oamenilor muncii din Republica De
mocrată Germană un salut frățesc și 
cele mai călduroase urări de noi suc
cese în opera de construcție socia
listă, pentru înflorirea continuă a 
patriei lor.

membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.S.U.G., a evocat condițiile în 
care a luat ființă Partidul Socialist 
Unit din Germania, subliniind că a- 
cest eveniment a marcat o nouă pa
gină în istoria poporului german. 
Clasa muncitoare din R.D. Germană, 
a arătat vorbitorul, condusă de un 
partid revoluționar marxist-leninist 
și în alianță cu toate celelalte pături 
de oameni ai muncii, a obținut mari 
succese in făurirea orînduirii socia
liste. Trecind în revistă realizările do
bîndite în cei 25 de ani, Friedrich 
Ebert a arătat că P.S.U.G. s-a do
vedit forța conducătoare a societății 
în Republica Democrată Germană.

vremea
Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă 

și s-a încălzit în jumătatea de est a 
țării. Cerul a fost variabil, Vîntul a 
suflat slab pînă la potrivit. Tempera
tura aerului la ora 14 oscila între S 
grade la Sulina și 17 grade la Iași șl 
Gurahonț, In București : Vremea a fost 
frumoasă și s-a încălzit ușor. Cerul a 
fost variabil. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit. Temperatura maximă a fost 
de ie grade.

Timpul probabil pentru zilele de 22, 
23 șl 24 aprilie a.c. In țară : Vremea 
se menține frumoasă și călduroasă, mal 
ales în jumătatea de sud a țării. Cerul 
va ..fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în a doua parte a intervalului în 
vestul șl nordul țării, unde vor cădea 
ploi izolate. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 5 și 15 grade, iar maximele vor 
oscila între 15 și 25 de grade. In Bucu
rești : Vremea se menține frumoasă șl 
călduroasă. Cerul va fi variabil, mai 
mult senin. Vint slab pînă la potrivit. 
Temperatura se menține ridicata.



viața internațională________
LA SOFIA S-AU DESCHIS ORIENTUL APROPIAT
LUCRĂRILE CONGRESULUI • GAAFAR EL NUMEIRY DES

PRE CREAREA „FEDERAȚIEI 
REPUBLICILOR ARABE" • 
MAHMUD RIAD ȘI-A ÎNCHE

IAT VIZITA ÎN U.R.S.S.

AL X-LEA AL P. C BULGAR
SOFIA 20 (Agerpres). — Corespon

dență de la C. Amariței și Gh. leva : 
La 20 aprilie, în sala „Universiada" 
din Sofia, și-a început lucrările al 
X-lea Congres al Partidului Comu
nist Bulgar.

La lucrări iau parte 1 553 de dele
gați — muncitori, țărani cooperatori, 
intelectuali — reprezentanți a peste 
700 000 de comuniști bulgari, precum 
și delegații ale partidelor comuniste 
și muncitorești, ale unor partide so
cialiste de stingă și democratice, ale 
mișcărilor de eliberare națională.

Alături de conducătorii altor dele
gații invitate la congres, în prezi
diu a luat loc conducătorul delega
ției Partidului Comunist Român, to
varășul Gheorghe Pană, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările congresului au fost des-

chise de Todor Pavlov, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Bulgar. Cel prezenți au păstrat 
spol un moment de reculegere în 
memoria unor militanți bulgari și 
din străinătate ai mișcării comuniste 
și muncitorești precum și ai luptei 
de eliberare națională, care au dece
dat între cele două congrese.

Delegații au ales în continuare or
ganele de lucru ale congresului și au 
adoptat următoarea ordine de zi : Ra
portul C.C. al P.C.B., raportor Todor 
Jivkov, prim-secretar al C.C. al 
P.C.B. ; Raportul Comisiei Centrale 
de Control și Revizie a P.C.B., rapor
tor Stoian Karadjov, președintele co
misiei ; Adoptarea programului parti
dului ; Aprobarea directivelor privind 
dezvoltarea socială și economică a 
R. P. Bulgaria în perioada 1971—1975;

Alegerea organelor centrale ale parti
dului.

Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politic, secretar al C.C. al 
P.C.B., a salutat, în numele C.C. al 
P.C.B., delegațiile străine participan
te la congres.

La primul punct al ordinii de zi 
a luat cuvintul Todor Jivkov, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, care a 
prezentat tabloul realizărilor din pe
rioada dintre cele două congrese in 
domeniul economic și social, al știin
ței. tehnicii și culturii și a înfățișat 
sarcinile de perspectivă ale dezvol
tării Bulgariei socialiste.

în continuarea lucrărilor a fost pre
zentat Raportul Comisiei Centrale de 
Control și Revizie a P.C. Bulgar.

Lucrările congresului continuă.

KHARTUM 20 (Agerpres). — în- 
tr-o cuvîntare rostită cu ocazia unei 
vizite în provincia Nilul Albastru, 
președintele Consiliului comanda
mentului revoluției sudaneze, gene
ralul Gaafar El Numeiry. a preci
zat că „Sudanul se va alătura Fede
rației Republicilor Arabe cind in 
țară vor fi întrunite condițiile poli
tice necesare", relatează agenția 
M.E.N. în legătură cu aceasta, șeful 
statului sudanez a relevat că se im
pune ca „Sudanul să-și elaboreze 
mai intii propria sa constituție și să 
creeze o infrastructură politică 
lidă".

Generalul Gaafar El Numeiry, 
levă agenția M.E.N., a declarat, 
de altă parte, că a participat la 
centele convorbiri cvadripartite 
la Cairo ale țărilor semnatare 
Cartei de la Tripoli, rezervîndu-și 
.dreptul de a se alătura federației 

' ! interneatunci cînd circumstanțele 
îi vor permite".

★
MOSCOVA 20 (Agerpres). 

mud Riad, vicepremier și

SO-

re- 
pe 
re
de 
ale

0 DECLARAȚIE
A M. A. E.

AL R. D. VIETNAM
HANOI 20 (Agerpres). — în pe

rioada 13—15 aprilie, informează a- 
genția V.N.A., avioane americane, 
inclusiv bombardiere B-52, au între
prins raiduri asupra localității Huong 
Lap. Baterii de artilerie americane 
amplasate în partea de sud a zonei 
demilitarizate au bombardat locali
tăți situate în partea de nord a aces
tei zone, pe teritoriul R. D. Vietnam.

Ministerul Afacerilor Externe al 
R. D. Vietnam a dat publicității o 
declarație în care condamnă cu as
prime noile acțiuni provocatoare ale 
aviației americane și cere să se pună 

, capăt tuturor actelor de încălcare 
* suveranității și securității R.D.V.

Demisia 
guvernului 

Lon NoiPNOM PENH 20 (Agerpres). — Șeful administrației de la Pnom Penh, generalulLon Noi, și cabinetul său și-au prezentat demisia, anunță un comunicat oficial reluat de agențiile Associated Press și France Presse.Criza politică de la Pnom Penh urmează unor puternice disensiuni intre principalii exponenți ai administrației. Știrile difuzate de a- gențiile de presă anunțau marți dimineața o reuniune a autorităților, pentru examinarea crizei politice declanșate de amploarea nemulțumirilor în rindul populației și de intensificarea rezistenței populare împotriva regimului și a întervenționiștilor americano-sai- gonezi.

PARIS 20 (Agerpres). — Parlamen
tul francez și-a reluat marți lucră
rile, după vacanța de primăvară. 
Primul ministru Jacques Chaban Del- 
mas a prezentat o declarație de poli
tică generală in care a reafirmat po
ziția guvernului său față de aderarea 
Angliei la Piața comună și relațiile 
franco-algeriene. El s-a referit, de 
asemenea, la unele probleme 
ale țării și în mod deosebit 
tuala mișcare _

în cadrul dezbaterii asupra 
guvernamentale, grupul parlamentar 
socialist a depus o moțiune de cen
zură semnată de 50 de deputați ai 
opoziției de stingă. Votul asupra 
acestei moțiuni este așteptat să aibă 
loc miercuri, cînd, la chemarea cen
tralelor sindicale C.G.T. și C.F.D.T., 
va avea loc o zi de acțiune națională 
pentru satisfacerea revendicărilor 
economice. La aceste acțiuni urmează 
să ia parte salariații din industria 
metalurgică, din construcții, din ti
pografii, fabrici de hîrtie, porturi, 
asistență sanitară.

interne 
la ac- 

grevistă din Franța, 
politicii

Adunarea festivă de la Havana
CUVINTAREA LUI FIDEL CASTRO

HAVANA 20 (Agerpres). — Cu 
ocazia împlinirii a 10 ani de la vic
toria de la Playa Giron, la Havana 
a avut loc o adunare festivă. 
Castro, prim-secretar al C.C. 
din Cuba, prim-ministru al 
nului Revoluționar, a rostit

Fidel 
al P.C. 
Guver- 
cu a-

ceastă ocazie o amplă cuvîntare. Un 
loc deosebit în cuvîntarea lui Fidel 
Castro l-au ocupat problemele Ame
rică Latine.
solidaritatea
cubanez cu

Vorbitorul a exprimat 
frățească a poporului 

poporul chilian.

— Mah- 
, -------------  T. ministru

al afacerilor externe al R.A.U., a pă
răsit marți dimineață Moscova, ple- 
cînd spre patrie, informează agenția 
T.A.S.S. Mahmud Riad a făcut, între 
15 și 20 aprilie, o vizită oficială in 
Uniunea Sovietică la invitația guver
nului sovietic.

★
CAIRO. — Michael Sterner, șeful 

biroului pentru relațiile cu țările 
arabe din Departamentul de Stat al 
S.U.A., a sosit la Cairo pentru con
vorbiri cu oficialitățile egiptene, a- 
nunță agenția M.E.N.

★
TEL AVIV. — Primul ministru al 

Israelului, Golda Meir, a avut luni 
o întrevedere cu ambasadorul Sta
telor Unite la Tel Aviv, Walworth 
Barbour.

agențiile de presă
Sierra Leone a fost proclamată republică, după oe Par

lamentul a aprobat această schimbare constituțională cu o majoritate covîr- 
șitoare de voturi, transmite agenția Reuter. Primul președinte al Republicii 
Sierra Leone va fi Christopher Okoro-Cole, care a îndeplinit pînă 
acum funcția de guvernator general. De la 27 aprilie 1961, cînd această țară 
a devenit stat independent în cadrul Commonwealthului, și pînă în prezent, 
guvernatorul general o reprezenta pe regina Elisabeta a Il-a a Angliei, care 
era considerată șeful statului.

Australia va aduce mo
dificări politicii sale față 
de R.P. ChineZă, 8 declarat în 
Camera Reprezentanților a Austra
liei premierul William McMahon. El 
a precizat că ministrul australian al 
comerțului, D. Anthony, va anunța 
in curînd o serie de măsuri menite 
să ducă la creșterea schimburilor co
merciale cu R.P. Chineză. Premierul 
McMahon a declarat, pe de altă par
te, că „un schimb de echipe spor
tive între Australia și R.P. Chineză 
ar fi salutat Ia Canberra".

Camera Comunelor a Ma
rii Britanii și-a reluat lu
crările după vacanța de primă
vară, cu o dezbatere aprinsă asupra 
situației economice a țării. întrucît 
prima ședință a coincis cu publica
rea ultimelor cifre oficiale privitoare 
la creșterea record a șomajului — 
care lovește în 
815 000 de oameni ai 
tre deputății laburiști 
vatori au avut loc vii

prezent aproape 
muncii — in
și cei conser- 
altercații.

s-au descjiisLa Ulan Bator
marți lucrările sesiunii științifice co
mune a Academiei de Științe a R.P. 
Mongole, a Institutului de istorie a 
partidului, a Școlii superioare de 
partid de pe lingă C.C. al Partidului 
Popular Revoluționar Mongol și a 
Universității de' stat mongole, con
sacrată celei de-a 50-a aniversări a 
P.P.R.M. și victoriei revoluției popu
lare. La sesiune participă și oameni 
de știință din Bulgaria, Cehoslovacia, 
Cuba, R. D. Germană, Franța, India, .. 
Siria, Ungaria, Uniunea Sovietică și 
alte țări. Din România la lucrările 
sesiunii ia parte Gheorghe Zaharia, 
director adjunct al Institutului de 
științe istorice și social-politice de pe 
lingă C.C. al P.C.R.

Ministerul Comerțului al 
S.U A 3 anunTa-t ridicarea parțială 
a restricțiilor la exporturile de pro
duse americane din cupru către țările 
socialiste din Europa. Potrivit unui 
comunicat oficial, ministerul nu va 
măi cere exportatorilor să solicite li
cențe pentru livrarea unei serii de 
produse de cupru către aceste țări. 
Documentul include o listă în care 
sint enumerate aceste produse.

transmit

Realitățile continentului nostru impun 
participarea R. D. Germane la lucrările 
Comisiei economice 0. N. U. pentru Europa 

INTERVENȚIA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE
GENEVA 20 (Agerpres). — în șe

dința de marți a Comisiei economice 
a O.N.U. pentru Europa au început 
dezbaterile asupra punctului de pe 
ordinea de zi intitulat „Participarea 
oficială a Republicii Democrate Ger
mane la cea de-a 26-a sesiune a co
misiei economice pentru Europa".

Delegații care au luat cuvintul au 
relevat preocuparea crescindă a ță
rilor membre pentru a se asigura 
participarea R.D. Germane la activi
tatea Comisiei economice a O.N.U. 
pentru Europa — organism a cărui 
menire este aceea de a promova co
laborarea între toate statele europene.

în cadrul dezbaterilor, șeful dele
gației române, Nicolae Ecobescu, ad
junct al ministrului afacerilor exter
ne, a expus poziția de principiu a 
țării noastre, de susținere fermă a 
participării depline a R.D. Germane 
la activitatea comisiei, ca și la toate 
celelalte organisme internaționale.

în abordarea acestei probleme, a 
arătat reprezentantul țării noastre. 
România pornește de la principiul 
esențial, potrivit căruia toate statele 
europene au dreptul să fie reprezen
tate, pe picior de egalitate, în Co
misia economică O.N.U. pentru Eu
ropa. Este vorba, aici, de exercitarea 
dreptului inalienabil al fiecărui stat 
european — în cazul de față al Re
publicii Democrate Germane — de a 
face parte dintr-un organism a cărui 
vocație este aceea de a promova co
laborarea și buna înțelegere între 
toate popoarele continentului nostru, 
de a se asigura aplicarea, fără nici o 
îngrădire sau discriminare, a unul 
principiu fundamental al Cartei Na
țiunilor Unite — acela al universali
tății.

Subliniind că țara noastră se de
clară neabătut pentru participarea 
R.D.G. la activitatea Comisiei econo
mice a O.N.U. pentru Europa, Nicolae 
Ecobescu a arătat că poziția Româ
niei se întemeiază pe necesitatea 
luării în considerare a unei realități 
peremptorii, aceea a existenței, ca re
zultat al unor împrejurări istorice cu
noscute, a celor două state germane. 
Din această realitate decurg cerința 
imperioasă a recunoașterii ambelor 
state germane, nevoia de a se crea 
condiții pentru participarea lor nor
mală la viața internațională, inclusiv 
la activitatea Comisiei economice 
O.N.U. pentru Europa și a altor orga
nisme internaționale.

în încheierea intervenției sale, șe
ful delegației române a subliniat că 
participarea R.D.G. la activitatea co
misiei ar reprezenta un act de rea
lism și echitate, o contribuție însem
nată la însănătoșirea climatului în 
Europa, la promovarea cooperării și 
securității pe continent și, totodată, 
ar avea efecte favorabile asupra an
samblului activităților comisiei, per- 
mițînd ca aceasta să-și îndeplinească 
în condiții optime mandatul de a 
promova, prin formele ei specifice, 
cooperarea general europeană.

★
Observatorul permanent al R. D. 

Germane pe lingă Comisia economică 
O.N.U. pentru Europa, Siegfried 
Zachmann, a inmînat președintelui a- 
cestui organism o scrisoare din partea 
ministrului de externe al țării sale, 
Otto Winzer. După cum relatează a- 
genția A.D.N., scrisoarea susține încă 
o dată dreptul Republicii Democrate 
Germane de a fi membru deplin al 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa.

C.C. al P.C.U.S., Consiliul 
de Miniștri al U.R.S.S. și 
Consiliul Central al Sindi
catelor au a<^°Ptat ° hotărire pri
vind îmbunătățirea condițiilor social- 
culturale ale mecanizatorilor din agri
cultură. Se prevăd, între altele, îm
bunătățirea condițiilor de locuit, 
unele majorări de salarii și pensii, 
noi măsuri in domeniile asigurărilor 
sociale și vieții culturale.

Peste 4 000 de persoane 
au demonstrat la Seul îm* 
potriva regimului dictatorial Pak Ci- 
jan Hi. care a suprimat drepturile și 
libertățile elementare ale cetățenilor, 
transmite A.C.T.C. Demonstranții 
și-au exprimat, totodată, indignarea 
față de intenția lui Pak Cijan Hi de 
a-și prelungi mandatul „preziden-. 
țial".

Stefan Jedrychowskî a 
sosit la Tokio într-° vizită 01i- 
cială. la invitația guvernului Japo-

niei. în drum spre capitala niponă, 
ministrul de externe polonez a făcut 
o escală la Moscova, unde s-a intîl- 
nit cu ministrul afacerilor externe al 
Uniunii Sovietice, Andrei Gromîko. 
Agenția P.A.P. precizează că cei doi 
miniștri au discutat probleme de in
teres comun pentru țările lor, inclu
siv probleme privind consolidarea 
păcii și securității în Europa.

Klaus Schuetz a fost rea
les primar al Berlinului 
occidental. Membru partidu
lui social-democrat, el a obținut 
in Adunarea municipală a orașului 72 
de voturi, față de 53 cit a întrunit 
candidatul Uniunii creștin-democrate, 
Peter Lorenz.

Lucrările primului tron
son al conductei internațio
nale de gaze, care va strabal« 
teritoriile Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, R. D. Germane, Austriei, 
Italiei, R. F. a Germaniei și Franței, 
au fost inaugurate în localitatea 
Ruska din Slovacia la 19 aprilie.

Ministrul comerțului ex
terior al R. P. Ungare, Jozsef 
Biro, a plecat marți în R.P. Chineză, 
la invitația ministrului comerțului 
exterior al acestei țări. Pai Sian-Kuo. 
El urmează să semneze acordul un- 
garo-chinez privind comerțul și plă
țile pe anul 1971.

în Italia se extind acțiunile revendicative ale oamenilor muncii care au 
cuprins numeroase sectoare de activitate. După muncitorii feroviari, factorii 
poștali, șoferii de pe autobuze și distribuitorii de la stațiile de benzină, marți 
dimineața au încetat lucrul marinarii de pe navele flotei comerciale italiene 
ancorate atît in porturile naționale, cit și în străinătate. Jucătorii profesioniști 
ai celor 16 echipe din prima divizie și 20 de echipe din divizia secundă ale 
campionatului de fotbal italian au anunțat, de asemenea, că vor declara 
grevă, neprezentîndu-se la meciurile programate in ziua de 2 mai. Ei cer 
ca reprezentanții lor să facă parte din comisia care ia hotăriri în probleme 
privind salariile și asigurările sociale. In cazul în care va avea loc, aceasta 
va fi prima grevă din istoria fotbalului italian. în fotografie : în gara cen
trală din Roma s-au acumulat grămezi de saci cu corespondență, ca urmare 
a grevei turnante a lucrătorilor poștali.

*

românești I

*

*

*
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La Paris a avut loc marți, in 
prezența ministrului economiei 
și finanțelor, Valery Giscard 
d’Estaing, inaugurarea celui 
de-al IX-lea Salon internațional 
de chimie, la care participă 23 
de țări. Șase întreprinderi de 
comerț exterior din România 
expun diverse produse ale in
dustriei chimice românești. încă 
din prima zi, standul românesc 
s-a bucurat de un deosebit in
teres din partea vizitatorilor.

în străvechiul oraș austriac de 
pe Dunăre, Krems, s-a deschis 
marți „Săptămâna turistice de
dicată României". Cu acest pri
lej, a luat cuvintul primarul o- 
rașului, Max Thorwestern, care 
a relevat dezvoltarea relațiilor 
romăno-austriece.

La clubul Urbis din Madrid a 
avut loc vernisajul unei expozi
ții de artă populară românească. 
La inaugurare au participat a- 
cademicieni și scriitori spanioli, 
reprezentanți ai unor instituții 
culturale, critici de artă, ziariști, 
membri ai corpului diplomatic. 
După vernisaj, poetul Gerando 
Diego, membru al Academiei 
spaniole, a prezentat conferința 
„Impresii din Republica Socia
listă România".

în cadrul turneului pe care-l 
întreprinde in R.F. a Germaniei, 
orchestra simfonică a Radiote- 
leviziunii române a susținut 
luni seara, sub bagheta dirijoru
lui Iosif Conta, un concert in 
impunătoarea sală „Beethoven- 
halle" din Bonn.

• UN

(Agerpres). — în- 
pe marginea pro

COMENTARIU DIN ZIARUL „IZVESTIA

MOSCOVA 20 
tr-un comentariu . 
punerilor R.P.D. Coreene privind u- 
nificarea independentă a patriei, zia
rul sovietic „Izvestia" subliniază ca
racterul constructiv al acestor pro
puneri, care urmăresc unificarea paș
nică a nordului și sudului Coreei.

Dorința cea mai fierbinte a între
gului popor coreean — arată ziarul— 
este să-și vadă patria liberă și unită. 
Acestui scop îi corespunde în între
gime politica R.P.D. Coreene, care 
urmărește unificarea pașnică a țării 
pe baze democratice. Programul uni
ficării pașnice a țării, subliniază co
mentariul, are un larg răsunet în

sînul populației sud-coreene, care se 
pronunță tot mai hotărît împotriva 
regimului de la Seul, pentru unifica
rea grabnică a nordului și a sudului, 
pentru încheierea unui acord privind 
nefolosirea forței între nord și sud, 
pentru dezvoltarea contactelor în di
ferite domenii ale vieții între cele 
două părți ale țării.

Uniunea Sovietică, subliniază „Iz
vestia", sprijină pe deplin lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru 
retragerea trupelor americane din 
Coreea de sud, pentru unificarea 
pașnică a țării pe o bază democratică, 
fără nici un amestec din afară.

Standurile românești la Expoziția internațională de la Tokio sînt vizitate 
cu interes

(Telefoto A.P.-Agerpres)

0 delegație 
de parlamentari 

români 
in S.U.A.

WASHINGTON 20. — Corespon
dentul Agerpres, O. Alexandroaie, 
transmite : La invitația grupului 
american al Uniunii interparlamen
tare, delegația de parlamentari ro
mâni care a participat la sesiunea 
de primăvară a organismelor de con
ducere ale Uniunii interparlamentare 
de la Caracas a sosit marți la Wa
shington într-o vizită oficială de 
două zile. Din delegație fac parte Mi
hail Levente, președintele grupului 
român al Uniunii interparlamentare, 
Tudor Drăganu, vicepreședinte, și 
Mircea Angelescu, membru al Comi
tetului de conducere.

în prima zi a vizitei, delegația ro
mână a avut întrevederi cu ministrul 
agriculturii al S.U.A., Clifford Har
din, cu asistentul secretarului de stat 
pentru problemele europene, Roger 
Davies, cu P. Frelinghuysen, preșe
dinte al subcomitetului Camerei Re
prezentanților pentru Europa, și cu 
congresmenii W. R. Poage și C. Pell. 
De asemenea, membrii delegației ro
mâne au participat la o ședință a 
unui comitet al Camerei Reprezen
tanților

Roger Davies a oferit un dejun in 
onoarea delegației de parlamentari 
români. ,

Vizita 
premierului 
finlandez 

la Moscova
MOSCOVA 20 (Agerpres). — 

Alexei Kosîghin, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., și 
Ahti Karjalainen, primul-ministru al 
Finlandei, au semnat marți la Mos
cova un acord cu privire la dezvol
tarea colaborării economice, tehnice 
și industriale dintre cele două țări.

Au fost, de asemenea, semnate 
trei protocoale de colaborare sovie- 
to-finlandeze : unul referitor la li
vrările de gaze naturale din U.R.S.S. 
în Finlanda și la achiziționarea de 
către Uniunea Sovietică a unor țevi 
de oțel de producție finlandeză, un 
protocol privind crearea unei ex
ploatări forestiere in R.S.S.A. Ka- 
relă, precum și un protocol referi
tor la construirea celei de-a doua 
centrale atomo-electrice din Fin
landa.

în aceeași zi s-au încheiat lucră
rile celei de-a 9-a sesiuni a Comi
siei permanente interguvernamen- 
tale sovieto-finlandeze de colaborare 
economică. în cursul lucrărilor, re
levă agenția T.A.S.S., s-a constatat 
îndeplinirea cu succes a prevederi
lor acordului comercial pe termen 
lung sovieto-finlandez pentru peri
oada 1966—1970, ceea ce a permis ca 
schimburile de mărturi să sporească 
cu 40 la sută, în comparație cu cei 
5 ani precedenți. In prezent, Fin
landa se situează pe locul al patru
lea in comerțul Uniunii Sovietice cu 
țările capitaliste. Comisia a studiat, 
totodată, posibilitățile de lărgire a 
livrărilor reciproce de mașini și 
utilaje.

ARGENTINA: INCERTITUDINILE
„NORMALIZĂRII CONSTITUȚIONALE"

Cu generalul Alejandro Lanusse în 
fruntea guvernului și concomitent a 
juntei comandanților militari, în 
urma recentei lovituri de stat, Ar
gentina a încetat să mai fie împăr
țită între două puteri care-și „făceau 
umbră" una celeilalte. Susținătorii a- 
cestei formule, atîția citi sînt, îi re
cunosc totuși și ei debilitatea. Dar 
chestiunea instituțională este mai 
puțin importantă în prezent. Nu se 
poate spune nici dacă Lanusse va 
rămîne președinte pină la promisele 
alegeri, sau se va prefera sistemul 
rotației cu ceilalți doi membri ai 
juntei. Cert este că „omul forte" s-a 
decis să-și legalizeze condiția ca 
atare, după ce în două ocazii anteri
oare nu acceptase să preia personal 
funcția supremă -1- deși avea toate 
posibilitățile să o facă — preferind 
ca interpuși să înfrunte riscurile 
inerente exercitării ei in condițiile 
de azi ale Argentinei.

Căderea generalului Levingston nu 
a surprins pe nimeni, nici măcar pe 
el însuși. „Militarul necunoscut" de 
odinioară încercase, pur și simplu, 
să-și ia rolul in serios cînd de fapt 
fusese predestinat să fie doar figu
rant. Important acum este să se știe 
cum și cînd anume va efectua gu
vernul sau junta militară promisa 
„deschidere politică" în direcția nor
malizării constituționale. Planul a- 
nunțat prevede organizarea de ale
geri pină cel tirziu în 1973. în urma 
cărora să fie instalat un guvern civil. 
Mișcarea de debut în această direc
ție a fost recenta „reabilitare" a 
partidelor politice — interzise in 1966 
— și inițierea unui dialog cu ele 
pentru a se stabili termenii norma
lizării. Se vorbește chiar, deși nu 
este pentru prima oară, de posibili
tatea de a se permite ex-președinte- 
lui Peron să se reîntoarcă în țară, 
ceea ce presupune însă în prealabil 
anularea unei hotăriri judecătorești 
pronunțată împotriva acestuia. între 
partidele politice, ponderea cea mai 
mare o are peronismul, cu toate ra
mificațiile sale sindicale, urmat de 
Uniunea radicală a poporului. Pre
ocuparea principală pentru guver
nanții militari o constituie, desigur, 
mișcarea peronlstâ, in cadrul căreia 
se manifestă atitudini diferențiate 
față de noua situație creată. Astfel,

în timp ce unele sectoare peroniste au 
apreciat drept „pozitivă" hotărirea 
de a se permite din nou activitatea 
partidelor politice și se arată favo
rabile dialogului, altele iși mențin 
intactă ostilitatea, apreciind că e 
vorba de „o invitație la un joc în 
care generalii iși pasează mingea 
unul altuia și tot ei arbitrează". Ex
presia cea mai puternică a stingii 
sindicale, preponderent peronistă. o 
reprezintă grupul din Cordoba, care 
proclamă intr-un manifest că „e ne
voie să se apese pînă la fund și de
finitiv pe acceleratorul istoriei, pen-
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tru ca Argentina să recupereze 
timpul pierdut din cauza oligarhiei 
și imperialismului". E drept că abo
lirea plafonului salarial a ușurat în- 
trucitva tensiunea socială, însă totul 
indică o probabilă recrudescență, în 
scurt timp, a acțiunilor revendicati
ve, dat fiind că au și început să 
curgă spre guvern petiții din partea 
patronilor avertizînd că „presiunea 
salariată devine iarăși insuporta
bilă". Crearea recentă a grupării 
„ENCUENTRO NACIONAL DE LOS 
ARGENTINOS", o coaliție alcătuită 
din comuniști, sectoare de stingă din 
rîndurile radicalilor, ale peroniștilor 
și altor curente, este apreciată în 
rindul observatorilor politici ca un 
moment important în organizarea 
mișcării revendicative. Această gru
pare iși propune unificarea pe o bază 
comună a unui larg evantai de forțe 
sociale.

*
BUENOS AIRES 20 (Agerpres). — 

Printr-un ordin al generalului Ale
jandro Lanusse, armata a preluat 
controlul în provincia Santa Cruz, 
sub pretextul restabilirii ordinii 
după demonstrațiile și grevele de 
săptămîna trecută, în urma cărora 
guvernatorul acestei provincii, Car
los Alberto RaynelU, a fost obligat 
să-și prezinte demisia. Autoritățile

în ce-1 privește pe șeful guver
nului militar, Alejandro Lanusse, 
un cunoscut ziarist, Rogelio Gar
cia Lupo, a publicat un am
plu material referitor la toate ra
mificațiile numeroasei familii La
nusse, definind-o ca expresie a struc
turilor tradiționale din Argentina, cu 
mare influență în sectorul de bază 
al creșterii vitelor, în afacerile de 
export și alte domenii. La aceste in
formații se adaugă declarațiile ge
neralului Levingston la prima sa in- 
tîlnire cu ziariștii după ce a fost 
răsturnat. Pe scurt, fostul președinte 
afirma că ar fi încercat să naționali
zeze economia argentineană pentru a 
iniția transformări structurale, 
deși știa ce riscuri îl așteaptă, 
întrucît „interesele străine nu au 
scrupule și sînt obișnuite atît de mult 
să acționeze ca factor decisiv, încit 
nu ezită să utilizeze întreaga lor in
fluență in alegerea si aplicarea mij
loacelor de a-și apăra privilegiile". 
Firește, aceste declarații trebuie pri
vite cu circumspecție și considerate 
prin prisma decepției suferite de 
fostul președinte pentru pierderea 
funcției sale. însă nu este mai puțin 
adevărat că ele conțin un adevăr 
indiscutabil. De altfel, presa marii 
finanțe străine iși manifestase și ea 
neliniștea scriind că Argentina se 
vede în pericol de contaminare de 
procesul naționalizărilor din Chile, 
Peru și Bolivia și că acest lucru 
poate duce la „un dezechilibru pe 
continent". Reține, de asemenea, a- 
tenția că pentru promisa normali
zare constituțională se cere mai în- 
tîi „crearea de condiții", element ce 
ar putea fi foarte bine invocat pen
tru o eventuală amînare a unei ase
menea normalizări.

★

argentinene au luat, de asemenea, 
măsuri drastice la Buenos Aires și 
in alte localități pentru a limita 
activitatea ' membrilor organizației 
peroniste de guerilă urbană „Mon- 
toneros", care, potrivit informațiilor 
oficiale, ar fi atacat un post de poli
ție din capitală pentru a sustrag*  
arme și muniții.
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