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SCRIITORII DEDICĂ 
OPERELE LOR PARTIDULUI

TOT CEEA CE AM INVESTIT, 
TOT CEEA CE AM CONSTRUIT 

SĂ FIE CÎT MAI BINE 
VALORIFICAT!

Ca etapă Importantă în înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, elaborat de Congresul al X-lea al partidului, actualul plan cincinal 
se distinge, în primul rlnd, prin ritmurile inalte în care va continua să se dezvolte în perioada 1971—1975 potențialul economic al țării, susținute prin Înfăptuirea unui program de investiții fără precedent în istoria construcției socialiste din România — fondurile alocate însumind mai mult decît s-a investit in deceniul 1961— 1970, prin efortul de ridicare a gradului de eficacitate al Întregii economii naționale. Stabilind la indicatorii de bază niveluri superioare față de cele din Directivele Congresului al X-lea, noul plan cincinal exprimă, prin prevederile sale, orientarea consecventă spre continuarea procesului de dezvoltare a unei economii moderne, în vederea satisfacerii in condiții tot mal bune a nevoilor materiale și spirituale ale poporului.Pe fondul puternicului dinamism 
al economiei socialiste românești se afirmă, mai mult ca oricind pină a- cum, elementele intensive ale dezvoltării economiei ; prin plan se accentuează procesul de Îmbunătățire a structurii economiei, a ramurilor și subramurilor ei, sînt concentrate e- forturile spre valorificarea superioară a resurselor naturale, a întregului potențial de producție, spre ridicarea generală a calității producției și reducerea costurilor, atingerea unor a- semenea niveluri de productivitate și de eficiență economică care să plaseze țara noastră pe o poziție competitivă cit mai avantajoasă In diviziunea internațională a muncii. Așadar, cincinalul actual constituie un program al avintului Impetuos, dar in același timp o etapă a consolidării a tot ceea ce am realizat pină acum în sectoarele atît de diferite ale producției materiale, a ridicării calitative a întregii economii.Faptul că țara noastră și-a propus obiective de dezvoltare astfel dimensionate încît să ne apropiem din ce In ce mai mult de statele puternic evoluate economic impune ca, paralel cu efortul constructiv, cu înfăptuirea impresionantului program de investiții, să acordăm o maximă atenție consolidării economice a tot ceea ce este deja înfăptuit, aducerii tuturor unităților productive în situația de a funcționa — tehnic și economic — cu deplin randament, astfel ca ele să dea maximum de rezultate pentru creșterea mai rapidă a venitului național și — pe această bază — pentru ridicarea nivelului de trai al poporului.Desigur, procesul consolidării realizărilor noastre vizează o acțiune ce trebuie să se desfășoare pe planul generai al economiei. Din multitudinea aspectelor ce le implică, în momentul actual, cardinală se dovedește folosirea la parametrii superiori a considerabilului potențial industrial existent și, cu deosebire, a celui pus în funcțiune în cincinalul trecut. Se înțelege, nici pînă acum această problemă nu a fost neglijată. înaintea oricăror altor argumente, este suficient să ne referim la străduințele pe care le-au depus sute și sute de colective pentru a- tingerea grabnică a parametrilor proiectați Ia obiectivele și capacitățile intrate în funcțiune. Este suficient să menționăm că la oțe- lâria electrică de la Hunedoara,

Ia complexul de uleiuri speciale de la Rafinăria din Ploiești, la fabrica de motoare Diesel electrice și secția de mașini electrice de la Uzina constructoare de mașini din Reșița, la Uzina de fibre poliesterice din Iași, la primul grup de 210 MW de la Centrala termoelectrică Mintia și altele, s-a ajuns să se lucreze la nivelul prevederilor din proiect cu mult înainte de termen. Concludent este, de asemenea, așa cum reiese dintr-o analiză întreprinsă de organele economice centrale, că din cele 44 obiective și capacități productive care la sfirșitul anului își realizaseră integral nivelurile prevăzute prin graficele de atingere a parametrilor proiectați, 12 funcționau, cu mult mai devreme, la cota maximă preconizată pentru etapa finală.Dar, important este ca In toate cazurile, fără nici o excepție, să se obțină rapid rezultatele scontate, pentru că numai astfel putem vorbi de o valorificare deplină a marilor eforturi de investiții pe care le face societatea noastră. Acestei cerințe nu i se răspunde pretutindeni cu aceeași atenție, cu aceeași străduință.Dacă în cazul instalației de alcooli grași de la Grupul industrial de petrochimie Borzești, de exemplu, ne- asigurarea bazei de materii prime ■ continuat să rămînă atîta vreme „calul de bătaie", sau In cazul instalației de celofibră tip L pale din cadrul Combinatului de fibre artificiale din Brăila, funcționarea necorespunzătoare a unor utilaje sau instalații a constituit obiectul justificărilor, răspunderea o poartă îndeosebi beneficiarii acestor investiții. Lă- sîndu-se antrenați de atitea și atîtea alte lucrări, ei au neglijat, pur și simplu, să se ocupe serios de problemele pe care le ridică aceste capacități. Timpul care a trecut, In Ioc să limpezească lucrurile, le-a complicat și mai mult. Trebuie stăruit,

încă din acest an, pentru punerea definitivă la punct a acestor capacități care continuă să se mențină la un nivel scăzut de producție și rentabilitate.Cu aceeași perseverență trebuie să 
se asigure fortificarea din punct de vedere economic și a acelor capacități productive care au reușit să atingă nivelurile proiectate doar la o parte din indicatori de regulă în ce privește volumul producției. O asemenea situație este caracteristică laminorului Bluming de la Hunedoara, instalației de acetilenă de la Combinatul chimic din Craiova, noilor capacități de la fabrica „Emailul roșu" din Me-, diaș și altor unități intrate în funcțiune în ultimii ani. Trebuie clar înțeles că nu-i suficient să se realizeze doar cantitatea de producție proiectată — deși acesta este un lucru esențial pentru buna evoluție economică a oricărei unități. îrir egală măsură — și poate chiar în primul rînd, interesează nivelul calitativ, al costurilor și al rentabilității la care se obține producția. Pentru că o producție sporită se dovedește pe deplin eficientă doar în condițiile unei înalte calități și a unor costuri de fabricație cit mai scăzute. Numai unitatea deplină a celor trei elemente poate conferi procesului de maturizare economică a acestor unități o bază realmente solidă. Telurile înalte pe care și le-a propus să le atingă poporul nostru în cursul acestui cincinal implică din partea fiecărui colectiv un efort considerabil pentru sporirea volumului de acumulări destinat dezvoltării și mai accentuate a economiei. Este, de aceea, necesar ca în fiecare unitate Industrială și, cu deosebire, în cele care continuă să rămînă deficitare sub raportul indicatorilor ca-

loan ERHAN
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Președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, 

a primit pe senatorul 
american F. R. Harris

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a primit la 22 
aprilie pe senatorul Fred R. Harris, 
membru al Comitetului financiar 
al Senatului S.U.A., care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au fost de față Geor
ge Macovescu, prim adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, Nico
lae Nicolae, prim adjunct al mi
nistrului comerțului exterior, și 
Constantin Mitea, consilier la C.C. 
al P.C.R.

Senatorul american a fost însoțit

de Fred Gibson, Herbert Allen și 
Charles Maynes, consilieri perso
nali.

A fost de față Leonard Meeker, 
ambasadorul S.U.A. la București.

Președintele Consiliului de Stat 
s-a întreținut cu senatorul ame
rican asupra unor probleme pri
vind posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor economice dintre Româ
nia și S.U.A., precum și asupra u- 
nor aspecte ale vieții politice in
ternaționale actuale.

întrevederea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială.

La Uzina „Electromotor" din Timișoara

Colectivul uzinei „Electromotor" din Timișoara anunță îndeplinirea planului la producția marfă, pe primele patru luni ale anului, cu 12 zile înainte de termen. Pînă la sfirșitul lunii aprilie se va obține o producție suplimentară în valoare de 16 milioane lei, depășindu-se cu 10 milioane lei angajamentul asumat în cinstea zilei de 8 Mai.Aceste rezultate capătă noi dimensiuni dacă vom aminti că, in acest an, producția globală planificată a uzinei este cu 14 la sută mai mare de- cit aceea din anul precedent. Aceasta în-

seamnă că, în 1971, uzina „Electromotor" va realiza, pentru prima oară, o prbducție care depășește 200 000 motoare electrice de putere mijlocie. Tot în acest an, urmează să mai fie realizate peste 80 000 aspiratoare de praf, 17 000 ventilatoare de masă, 15 000 radiatoare electrice cu ventilator, 9 000 uscă- toare de păr, aproape 3 000 bătătoare de covor și lustruitoare de parchet.întreaga gamă de produse realizate în u- zină se remarcă prin parametrii de funcționare și economici superiori, rezultat firesc al amplului proces de

asimilare In fabricație a unor produse de înalt nivel calitativ, precum și de înnoire permanentă a articolelor devenite de acum tradiționale. Faptul că jumătate din producția de motoare a uzinei este destinată exportului, printre beneficiarii externi numărîn- du-se firme din U.R.S.S., R.F.G., Cehoslovacia, Italia, R.D.G., Franța, Polonia, constituie cel mai bun cer* tificat de atestare a virtuților tehnice ale acestui harnic colectiv.
Cezar IOANA 
corespondentul 
„Scînteii"

Intr-unu! din sectoarele uzinei „Electromotor* din Timișoara
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PRECIZARE IMPERIOS NECESARĂ

UN DECRET 
IȘI AȘTEAPTĂ 
APLICAREA

ORGANIZAREA ACȚIUNII DE PREREPARTIZARE A STU
DENȚILOR ÎN PRODUCȚIE DECURGE PREA LENT, EVIDEN
ȚIIND SERIOASE CARENȚE ÎN COLABORAREA INTER

MINISTERIALĂîn Decretul Consiliului de Stat nr. 158/1970 se prevede ca Ministerul In- vățămîntului să introducă eșalonat, înoepînd chiar cu anul școlar 1970— 1971, înainte de practica în producție, prerepartizarca studenților din anul III de la anumite facultăți și secții, pe specialități și subramuri de specialitate. Această prevedere a fost primită cu îndreptățită satisfacție de tineretul studios, pentru că între studenți și întreprinderi sau Instituții de stat se pot încheia oontracte, prin care prac- ticanților li se acordă burse, iar ei ss angajează să lucreze cel puțin 5 ani după absolvire în unitățile care le-au acordat burse. Dinoolo de acest stimulent material însă (care, în paranteză fie spus, trebuie să-și găsească neîntîrziat transpunerea propunerilor în realitate), prerepartizarea anticipează un nou cadru de efectuare a practicii productive studențești, in care cresc deopotrivă responsabilitățile sociale ale unităților economice și ale studenților înșiși. întreprinderile pot cunoaște mai profund și pot contribui la formarea propriilor lor specialiști, iar aceștia pot pătrunde cu mai mare competență în compartimentele procesului tehnologic, prin prestarea unor lucrări efective și realizarea proiectelor de an sau de diplomă în mediul ambiant al producției.Prevederile sînt, așadar, clare. Dar să analizăm acum, pe baza sondajelor întreprinse, în ce măsură au constituit ele o preocupare a forurilor de învățămînt și a ministerelor beneficiare în direcția găsirii formulelor optime de aplicare încă din acest an universitar.Am întrebat cîțlva prorectori al unor instituții de învățămint superior din Capitală cîți studenți au fost cuprinși în acțiunea de prereparti- zare. La Institutul de construcții din București : „Nici unul" (Prorector I. Stănculescu) ; la Institutul de petrol, gaze și geologie : „Nici unul" (Prorector S. Soare) ; la diferite facultăți ale universității : Nici unul. Idem la A.S.E., I.M.F., institutele de învăță- mînt artistic.Există însă și excepții pe care le consemnăm ca atare. La Institutul politehnic din București : 84 la Facultatea de mecanică. 9 la Facultatea de metalurgie (Prorector C. Bălă). La Institutul de mine Petroșani : 117 studenți provenind din 3 secții : exploatări

miniere, prepararea substanțelor minerale utile și electromecanică minieră ; la Institutul politehnic Brașov : 195 (Facultatea de industrializare a lemnului) ; iar la Institutul politehnic Iași, Facultatea de chimie industrială : 52. Potrivit unei situații centralizate la Ministerul învățămîntului, primul eșalon al tinerilor prerepartizați din unitățile de învățămînt amintite, plus cele de profil agricol, se cifrează la a- proximativ 1 000 de studenți din anul al III-lea. Apare evident necesitatea unui efort atît din partea Ministerului învățămîntului cît șt din partea ministerelor beneficiare, ale altor organe centrale de stat. Se cere însă, în primul rînd, crearea cadrului necesar aplicării acestei măsuri. Pentru că ni s-au citat cazuri cînd un minister economic sau altul a oferit initial învăță- mîntului 800 de locuri, ca după numai cîteva luni să reducă cifra la jumătate. Iar dacă unele sectoare de învățămînt nu sînt încă reprezentate în eșalonul care inaugurează prerepartizarea, de exemplu învățămîntul economic superior, deficiența își are aceeași sursă : nestabilirea pînă în prezent a locurilor disponibile. Prin necunoașterea la vreme a acestor locuri, configurația specializărilor este limitată. Așa cum am fost informați. ministerele beneficiare trebuiau să transmită' Ministerului învățămîntului pînă la 15 III locurile de practică ale studenților, implicit cele ale prerepartizării. S-au primit tabele de la Ministerul Industriei Lemnului, Ministerul Industriei Chimice, Ministerul Minelor. Petrolului și Geologiei. Se așteptau răspunsuri de la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare. Silviculturii și Apelor, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini. Ministerul Industriei Metalurgice. Dar...Datorită tărăgănărilor la care ne-am referit, în momentul de fată nu se poate pune problema prerepartizării tuturor studenților din anul III. Măsuri. mai ales pe linia conlucrării interministeriale, se impun de urgență. Se știe prea bine 'că mai sînt încă lucruri de clarificat.Căile prin care pot fi atinse scopurile practice alo prerepartizării vor fi mereu perfectibile. Esențialul vizează însă nu discuții Ia infinit, cl concretizarea lor, cu operativitate, în formule optime.
Victor VIȘINESCU

LA 3 MAI începe acțiunea 
de înscriere a grupei sangvine 

pe buletinul de identitate
al cetățenilorCu începere din ziua de 3 mai, centrele de recoltare și conservare a sîngelui, spitalele județene și orășenești din întreaga țară vor începe acțiunea de determinare a grupelor sangvine ale populației.Potrivit ultimelor prevederi legale, datele medicale respective urmează a fi înscrise în buletinele de identitate

9ale1 tuturor locuitorilor țării. Măsura este menită să asigure o maximă o- perativitate și siguranță în administrarea unor eventuale transfuzii persoanelor care suferă accidente.Practica notării grupei sangvina pe actele de identitate ale cetățenilor a fost adoptată în majoritatea țărilor lumii. (Agerpres)

CELUI DE-AL XIII-LEA CONGRES
AL PARTIDULUI COMUNIST DIN NORVEGIA

OSLO

Dragi tovarăși,
în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 

transmitem celui de-al XIII-lea Congres al Partidului Comunist din Nor
vegia, tuturor membrilor partidului dumneavoastră un cald salut tovă
rășesc și sincere urări de succes.

împreună cu întregul nostru popor, comuniștii români urmăresc cu 
sentimente de caldă simpatie activitatea Partidului Comunist din Nor
vegia îndreptată spre apărarea intereselor vitale ale oamenilor muncii, 
unirea forțelor democrate șt progresiste, pentru bunăstarea și prosperi
tatea poporului norvegian, pentru triumful idealului democrației, socia
lismului și păcii.

Ne exprimăm și cu acest prilej convingerea că relațiile de prietenie 
șl colaborare frățească dintre Partidul Comunist Român și Partidul Co
munist din Norvegia, bazate pe principiile marxism-leninișmului și in
ternaționalismului proletar, ale independenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, respectării dreptului fiecărui partid 
de a-și hotărî de sine stătător politica internă și externă, se vor dezvolta 
și în viitor, în interesul partidelor și popoarelor noastre, al unității miș
cării comuniste și muncitorești internaționale, al cauzei generale a păcii 
și progresului în lume.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

LA PRECIZAREA... PRECIZĂRII
Dinamica dezvoltării vieții sociale și economice din țara noastră a impus perfecționarea legislației, în scopul de a asigura tuturor domeniilor de activitate o reglementare adecvată, în deplină concordanță cu cerințele realității. In a- plicarea hotărîrilor luate de Congresul al X-lea al P.C.R., care au subliniat încă o dată necesitatea ca activitatea tuturor organismelor de stat și obștești să se întemeieze nemijlocit pe prevederile legii, activitatea legislativă din ultimii ani a fost deosebit de bogată : au fost adoptate numeroase legi, al căror conținut nou — aducînd reglementări clare. precise relațiilor social-economice — a făcut să crească însăși autoritatea legii. Legile nu pot însă să stabilească și chestiunile de a- 

I mănunt, de aceea, în unele

cazuri, este nevoie ca, prin anumite instrucțiuni, cei chemați să aplice actele legislative să fie orientați spre o interpretare cit mai exactă. Este limpede însă că asemenea instrucțiuni trebuie să apară numai in cazuri absolut justificate și fără a denatura în nici un fel intenția legiuitorului, în același sens, este necesar ca — pe măsura emiterii de noi instrucțiuni, care trebuie să fie cît mai simple, cit mai puține cu putință — să fie anulate cele vechi, să fie evitată existenta lor paralelă, astfel încît aplicarea lor să se facă fără dificultăți.Cu toate că s-au înregistrat în acest sens progrese evidente, ni se mai semnalează încă existenta unul mare număr de instrucțiuni, circulare, indicații, precizări, completări la preci

zări etc. — pornite de la „centru", adeseori cu reveniri și trimiteri de la un act la altul — care nu pot decît să îngreuneze activitatea din domeniul respectiv. în multe cazuri, actele noi se adaugă celor vechi, cărora — in loc să fie înlocuite — li se modifică doar pe ici, pe colo cite un paragraf și rămin în vigoare mai departe, astfel încît numărul lor crește, făcînd și mai dificile cunoașterea și aplicarea lor. Datorită acestui lucru, sa- lariații respectivi sînt ne- voiți să consulte pentru elucidarea unei situații — pe lingă actele normative de bază — un număr apreciabil de instrucțiuni, circulare. anexe etc. Cităm din cuprinsul uneia din scrisorile pe această temă, sosite la redacție :„în activitatea lor, oficiile juridice din întreprin

deri și instituții — ca aparat specializat al acestor unități — întîmpină uneori greutăți în cunoașterea și aplicarea legilor și actelor normative din cauza marelui număr de hotărîri. instrucțiuni, ordine, convenții și minute ale organelor centrale, care adeseori completează legea. o interpretează ori întîrzie practic aplicarea ei — ne scrie tovarășul Ion Ene. șeful oficiului juridic al Combinatului chimic Craiova. Numai în privința legislației muncii, datorită unui număr de peste 100 de acte normative (protecția muncii, ocrotire socială, salarizare, calificare, specializare etc.) s-a a- juns ca cei mai abili spe-
Dinu POPESCU

(Continuare în pag. all-a)

Tovarășului JOZEF CYRANKIEWICZ
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Polone

Dragă tovarășe Cyrankiewicz,
VARȘOVIA

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și al 
meu personal, vă adresez calde felicitări cu prilejul celei de-a 60-a ani
versări a zilei dv. de naștere și vă urez multă sănătate, fericire perso
nală și succes în activitatea consacrată dezvoltării Republicii Populare 
Polone, cauzei socialismului și păcii.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței Sale Domnul SIAKA STEVENS
Președintele Republicii Sierra Leone

FREETOWN
Cu prilejul proclamării Republicii Sierra Leone și a alegerii dv. In 

înalta funcție de președinte, vă adresez, în numele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, 
cordiale felicitări, împreună cu cele mai bune urări de progres pentru 
poporul leonez.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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DIVERS ÎN ÎNVĂȚĂMINTUL SEMICENTENARULUI PARTIDULUI

Dermatomul 
la o nouă 
edițieîn urmă cu mai mulți ani, doctorul Ștefan Dorobanțu de la •pitalul „Colentina" din Capitală a reușit să pună la punct primul dermatom electric (aparat destinat recoltării lambouri- lor dermatice necesare transplantărilor de piele), denumit „Robot". Invenția a stîrnit un deosebit interes, lntrînd în dotarea clinicilor specializate din țară șl fiind solicitată șl in străi- pe rînd, ■ ■ -]« Îmbunătățiri De curînd, Dorobanțu a patrulea tip „Robot-4", de

DE PARTID LA SATE Sesiune științifică jubiliară

martie și înce- 
au avut loc la

ce

țară și fiind solicitată șj nătate. Și astfel, rînd au apărut „Robot-2“ ți ,,Robot-3' care aduceau noi * " invenției inițiale, doctorul Ștefan realizat cel de-al de dermatom — __________ ,___astă dată nu numai electric, ci și automatizat — nemaiavînd nevoie de reglaje manuale (ca predecesorii lui). In plus, s-au îmbunătățit și performanțele tehnice ale dermatomului : „Ro- bot-4“ poate secționa straturi de piele cu o grosime ce variază Intre 0,2 șl 0,8 milimetri. Desigur, o invenție remarcabilă ! Ce noi realizări vor aduce oare viitoarele ediții ale „Robotului" 7
Braconaj 
sub • •• pază

8-a petrecut zilele trecute In i ocolul silvic Petroșani. Deși se- I sonul de vînătoare pentru că- I prioare se închisese demult, Dumitru Ștefan, Nicolae Cuzubac I ți Petru Costinaș din Petroșani ți Nicolae Iordăchescu din Ani- • noasa au încălcat această re- | •tricțle. La vînătoarea pe care I 
au organizat-o i-a însoțit însuși | pădurarul Dumitru Daj, adică . tocmai omul Însărcinat cu paza I vînatulul. în cursul acestei ex- I pediții cinegetice au împușcat o 1 căprioară gestantă, care urma să I dea naștere la doi iezi. La scurt I timp, ei au fost Insă identificați I de organele de resort Acum ■ vor suporta consecințele de ti- I 
goare.

După 4 ani
In ziua de 12 aprilie 1967, I Ioana Sandu din comuna Săpata I 

de Jos (Argeș) — ne relatează I Intr-o scrisoare fratele ei, Ion ■ Ionescu din București, str. Fluie- I rulul nr. 17 D — a plecat de I acasă la Costești pentru a-și 1 preschimba buletinul de identi- I tate. De atunci, ea a dispărut I fără a lăsa absolut nici o urmă ; I nu s-a mai întors nici acasă, ■ dar... nu a ajuns nici la Cos- I tești ! în cursul cercetărilor efec- | tuate de către procurorul Ovidiu Păunescu de la Procuratura ju- I dețeană Argeș și de către maio- I rul de miliție Augustin Jingan, I 
au apărut cîteva elemente care ■ indicau că s-a săvîrșit o crimă. I S-a ajuns la prezumții privind | autorul. Lipseau însă probele . materiale pentru a-1 deferi jus- I tiției. Investigațiile întreprinse I în continuare au scos adevărul ’ la iveală : I. S. fusese ucisă și I îngropată în pădurea Ciolpani I de către Gheorghe Bălan, zis I Hildă, din comuna Lunca Corbu- ■ lui, satul Pădureți. Nu demult, I în fața dovezilor acumulate, a- I cesta și-a recunoscut faptele și 1 a fost arestat, urmlnd ca în cu- I rînd să-și primească pedeapsa I 
ce 1 se cuvine. I

Epilogul I
unei
nesăbuințe

Acum citeva luni, pe una din | 
străzile orașului Arad, o auto- I 
macara începuse, asemeni unui | uriaș tăvălug, „să măture" tot . 
ce Intllnea in cale: in numai I 
citeva minute a tamponat un I 
autocamion, a distrus o șaretă, ■ 
accidentindu-l mortal pe căru- I 
țaș, și a pus direct pe butuci un I 
autobuz. Toate acestea — fiindcă | 
Mihai Molnar, șofer pe șantierul . 
I.C.I.M. Brașov, lotul Arad, se I 
urcase in stare de ebrietate la I 
volan. Zilele trecute șl-a spus 1 
cuvintul instanța : șapte ani in- I 
chisoare, 10140 lei despăgubiri I 
civile și două pensii de întreți- I 
nere pină la majorat a celor doi . 
copii ai victimei. i
Cu dobînda l

La sfîrșitul lunii putui lunii aprilie sate convorbirile recapitulative marchează încheierea anului de studiu în învățămintul de partid. Axate tematic pe problematica majoră a dezvoltării agriculturii noastre, a satului românesc contemporan, convorbirile recapitulative au constituit cadrul unui schimb fertil de idei, unei largi dezbateri a celor mai recente hotărîrl și măsuri luate de partid pentru perfecționarea conducerii și a întregii activități din agricultură.în marea lor majoritate, comitetele județene de partid s-au preocupat de o pregătire temeinică a propagandiștilor, de prezența In cercuri și cursuri a unor cadre cu o bună pregătire. Comitetele județene de partid Arad, Alba și Galați, bunăoară, au instruit in acest scop grupe speciale de lectori care, mer- gînd la sate, au dat răspunsuri la Întrebările cursanților, au inițiat consultații și au ținut expuneri. Comitetele județene de partid Timiș, Dolj ?i altele au antrenat întregul activ de partid, lectorii, membrii comisiilor de propagandă în colective care s-au deplasat pe ne, au organizat ________nare cu o bună parte dintre cursanți, au participat activ la dezbaterile din cercuri. Meritorie este șl inițiativa județelor Teleorman, Argeș, Galați, Neamț ș.a., care au editat broșuri, foi volante, buletine informative și alte materiale in sprijinul unei mal complete documentări a propagandiștilor și a cursanților.Este de semnalat că o serie de organe de partid s-au preocupat de găsirea unor forme mai active de înțelegere și însușire a cunoștințelor predate. în multe locuri expunerilor și conferințelor li s-a adăugat folosirea unor schițe, grafice, panouri cu calcule economice, diafllme și filme etc. în cercurile de învățămînt cu țăranii cooperatori din comunele Săcuieni și Odorhel, din județul Bihor, au fost invitați la convorbirile finale ingineri agronomi, alți specialiști din agricultură, care au făcut demonstrații la tablă și au dat răspunsuri la întrebările cursanților.Aceste măsuri au avut consecințe favorabile asupra calității convorbirilor recapitulative. Intr-adevăr, în numeroase* cercuri și cursuri au avut Ioc dezbateri vii, în care comuniștii au participat cu interes și spirit responsabil la elucidarea problemelor abordate, ca și expuneri atractive, bine documentate, convingătoare.Mulți cursanți au înfățișat, in cadrul dezbaterilor finale, fapte vil, semnificative, ilustrînd eficiența studiului, creșterea preocupării pentru aplicarea în viață în activitatea de zi cu zi a ideilor cuprinse în documentele de partid. Bunăoară, în urma dezbaterilor din cercurile de învățămînt, cursanții din cooperativa agricolă de producție Săcădat, județul Bihor, au efectuat, pe timpul iernii, un volum de lucrări de îmbunătățiri funciare (defrișări, desecări, irigații) mai mare decît cel realizat in Întregul an 1979, iar numeroși cursanți din comuna Mogoșești, județul Maramureș, exprimîndu-și hotărîrea de a face mai mult pentru sporirea recoltelor, au relevat că în această primăvară au folosit pe o bună parte din terenurile cooperativei îngrășăminte naturale din propriile lor gospodării.Intr-un cerc din comuna Independența, din județul Galați, discuțiile despre pămînt ca principal mijloc de producție s-au axat pe indicațiile și criticile care au fost formulate, în această privință, în recentele expuneri ale tovarășului Nicolae Ceaușescu, pe modul in care este gospodărit fondul funciar în propria localitate. Abordînd dezbaterea în această manieră, s-a apreciat că nu toate terenurile agricole sînt gospodărite cu chibzuință, s-au făcut valoroase propuneri privind valorificarea unor terenuri pe care băltește apa, amplasarea rațională a culturilor etc.O largă participare a cursanților la discuții am Întilnit și în comuna Suceveni, din același județ, la dez- . baterea despre apărarea și dezvoltarea proprietății obștești. Pornind de la înțelegerea aprofundată a faptului că proprietatea socialistă constituie temelia progresului societății noastre, cursanții au insistat asupra sarcinilor care revin organizațiilor de partid și obștești pentru educarea oamenilor muncii în spiritul apără-

ril și dezvoltării avuției obștești, pentru crearea unei opinii publice active, intransigente față de orice manifestare de nesocotire a avutului comun. Ceea ce ni s-a părut, de asemenea, interesant în această convorbire finală a fost atitudinea combativă a cursanților nu numai față de unele cazuri de sustrageri dina- vutul obștesc, ci și față de manifestările de chiul, neglijență și incompetență din activitatea cooperativei agricole din localitate și care au provocat pagube bunurilor obștești.Cu toate acestea, sub aspectul realizării unei strinse legături intre teorie și practică, convorbirile recapitulative la care am participat au dezvăluit și o serie de neajunsuri. La un cerc de la S.M.A. Segarcea, județul Dolj, de pildă, dezbătindu-se cifrele de plan pe 1971, a-a insistat mai ales pe aspectul cantitativ, global, fără a se elucida importantele sarcini ce revin colectivului de
însemnări pe marginea 

convorbirilor recapitulative
grupe de comu- discuțll prelimi-

tnatnte de Începerea convorbirilor recapitulative. Situații asemănătoare am întâlnit și în județele Iași, Vaslui, Argeș etc. La un cerc din comuna Fălclu, județul Vaslui, cursan- ții au aflat despre tema pusă in discuție o dată cu prima convorbire, ceea ce a făcut ca dezbaterea să fie purtată numai din aduceri aminte.Mai trebuie arătat că nu peste tot membrii comitetelor județene de partid și activiștii acestora au participat in suficientă măsură- la încheierea anului de studiu. Astfel, in județele Maramureș și Brașov, puțini dintre membrii biroului comitetului județean au putut fl intîlniți indrumînd sau conduclnd dezbateri finale. Ba mai mult, în județul Maramureș unii activiști al cabinetului de partid, în perioada desfășurării discuțiilor de sfîr- șit de an, au primit alte însărcinări, fără nici o legătură cu învățămintul de partid.O bună parte dintre activitățile aride, ineficiente, se datoresc chiar modului în care concep și conduc unele comitete comunale de partid învățămintul politic. Astfel, multe organizații de partid din co- Brașov, Hunedoara

legală (L'rmare din pag. I)

Vasile Huniadi, casier la agen- 1 țta C.E.C. din comuna Viile I (Satu-Mare), se hotărise să-și in- I temeieze o casierie proprie. Prin | depunerea banilor din contul . posesorilor de librete în... buzu- I nărui propriu. Și a întemeiat-o. I Neîr.registrînd unele operațiuni ’ în jurnalul de casă și „onorînd" I diverse restituiri fictive, el și-a I însușit — după cum s-a consta- I tat pină în prezent — aproape ■ 40 000 lei. Inspectorii de la C.E.C. I veniți la fața locului după des- I coperirea fraudei nu mai conteneau să-și arate surprinderea, I deoarece, chipurile, ei îl știau 1 „om cinstit". La care V. H. le-a • răspuns tot... cinstit : „Am fost... | pină acum", dîndu-le parcă a în- I țelege că Încrederea oarbă în- | tr-un om care mînuiește bani strică. Pină una-alta, casierul a I trebuit să-și achite „obligațiile" I de restituire a sumelor însușite. • Aceasta nu înseamnă însă că va | fi scutit și de... dobînda legală ! I

Rubricd redactata de r I 
Dumitru T1RCOB 
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cu sprijinul corespondenților I 
„Scînteii"

I

cialiștl de-abia să se descurce în acest păienjeniș produs de multiplele ordine și instrucțiuni, completări și precizări la completări. Astfel, în aplicarea legii concediilor de odihnă nr. 26 din 1967 au fost date instrucțiunile nr. 1 618 din 10 iunie 1968, retrase prin instrucțiunile 2 038 din 13 iulie 1968, adaptate pentru învățămînt prin ordinul 330 al Ministerului Invățămîntului..."Acesta este doar un aspect al problemei. Mai mult, se întîlnesc și situații clnd însuși conținutul unor astfel de acte este discutabil din punct de vedere juridic, datorită neconcordanței dintre ele și normele de bază sau regulile generale de drept. In continuarea aceleiași scrisori, autorul mai arată : „împotriva principiului răspunderii pentru cauzarea de prejudicii (art. 998 și următoarele din codul civil), în contradicție și cu prevederile legii con-

mecanizatorl de aici in ridicarea nivelului calitativ al lucrărilor prestate. Insuficient au fost tratate și problemele reducerii cheltuielilor de producție, căile și modalitățile prin care acestea pot fi scăzute în propria unitate, ca și sarcinile ce revin comuniștilor in buna întreținere a mașinilor, în economisirea combustibilului, in folosirea judicioasă a timpului de lucru etc.In același județ, la C.A.P. Țuglul, la un cerc de organizare a producției și a muncii în cooperativa agricolă de producție, a fost abordată o problemă de mare actualitate și de maxim interes pentru cursanți — noul sistem de retribuire a muncii în agricultură. Expunerea s-a limitat insă la o tratare generală a retribuției în acord global, care a rămas deficitară sub raportul argumentației. Au lipsit chiar acele exemple legate de modul în care se aplică noua formă de remunerare în propria unitate, calculele economice care să demonstreze convingător avantajele aplicării acordului global, faptul că noul sistem prilejuiește o mai justă retribuție a muncii depuse etc.încercînd o analiză a cauzelor care au generat unele activități sărace in conținut, monotone, lipsite de eficiență, ne vom opri doar la câteva. Una dintre ele o constituie modul în care se face uneori pregătirea lectorilor și propagandiștilor. Unele cabinete județene de partid au programat instruirea celor ce conduc cercurile și cursurile de partid doar cu foarte puțină vreme înaintea primelor convorbiri finale, astfel că timpul a fost insuficient pentru comunicarea bibliografiei, pentru un studiu temeinic al situației și realităților specifice. In județul Covasna, de pildă, această pregătire a avut loc numai cu o zi

munele județelorși altele programează învățămintul de partid o dată cu adunarea generală a organizației, ceea ce nu permite să se acorde timpul cuvenit studiului ideologic, transformîndu-1 într-o activitate formală, desfășurată în grabă, cu directe consecințe asupra calității și finalității acesteia. Organe de partid ca cele din Holod, Salonta, din județul Bihor, Tășnad și Hal- meu, din județul Satu-Mare, se mărginesc să urmărească doar aspecte de evidență, ca numărul cercurilor și cursurilor, frecvența, cum se respectă graficele etc. Nu spunem că asemenea lucruri ar fi lipsite de importanță, dar probleme cum ar fl conținutul expunerilor și dezbaterilor, aportul lor la îndeplinirea sarcinilor de producție, la cultivarea u- nor trăsături civice înaintate, ar trebui să-și găsească spațiul și locul cuvenit — adică primordial ! — în cadrul acestor preocupări.In Bfîrșit, nu putem ignora silaba pregătire a unor propagandiști. Am întilnit conducători de cercuri și cursuri de partid care se mulțumesc să citească in fața cursanților un text prefabricat, cum s-a întîmplat la un curs din comuna Berința, județul Maramureș.Concluziile șl observațiile asupra modului de desfășurare a convorbirilor recapitulative, propunerile lectorilor și propagandiștilor, ale cursanților pot constitui un prețios material de reflecție pentru organele de partid în vederea pregătirii din vreme și in cit mai bune condiții a viitorului an de studiu.

La București au început, joi dimineața, lucrările sesiunii științifica jubiliare, organizată cu prilejul semicentenarului Partidului Comunist Român de Academia de Științe Socialo și Politice, Academia Republicii Socialiste România, Institutul de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R. și Academia de învățământ social-politic „Ștefan Gheorghiu" de pe lingă C.C. al P.C.R.Participă vechi militanți al mișcării muncitorești din țara noastră, academicieni, activiști de partid, cercetători în domeniul științelor sociale, cadre didactice, alți oameni da știință și cultură, ziariști.Iau parte, de asemenea, ca invitați, reprezentanți ai unor partida comuniste și institute de cercetări științifice în domeniul mișcării muncitorești din Belgia, Bulgaria, Cehoslovacia, Chile, Finlanda, Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Japonia, India. Italia, Iugoslavia, Mongolia, Peru, Polonia, Spania, Ungaria, U.R.S.S., R. D. Vietnam.Cuvintul de deschidere a lucrărilor a fost rostit de tovarășul Miron Constantinescu, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R,. președintele Academiei de Științe Sociale și Politice, care, după ce a salutat pe participanții la sesiune, a prezentat comunicarea : „Crearea Partidului Comunist Român, moment epocal în dezvoltarea mișcării muncitorești in istoria poporului român".în contlnuar». au fost expuse comunicările „Partidul Comunist Român — forța de coeziune a unității societății socialiste" de Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R., „Internaționalismul proletar în politica și activitatea semicentenară a P.C.R." de Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R., și „Experiența Partidului Comunist Român în domeniul împletirii activității legale ilegale în perioada 1924—1944“ acad. Petre Constantinescu-Iași dr. Gh. I. Ioniță.Participanții la sesiune au vizitat apoi Muzeul de istorie a Partidului Comunist Român, a mișcării revoluționare și democratice din România.In după-amiaza aceleiași zile, lucrările sesiunii au continuat pe cele trei secții de specialitate : „Mișcarea muncitorească din România pină Ia crearea Partidului Comunist Român", „Principiile marxist-leniniste ale strategiei și tacticii Partidului Comunist în lupta pentru cucerirea puterii" și „Făurirea societății socialiste și rolul partidului revoluționar al clasei muncitoare".Au fost prezentate comunicările : „Mișcarea muncitorească și problemele fundamentale ale dezvoltării României moderne", de dr. Damian Hurezeanu — șef de sector la Institutul' de studii istorice și social-po-. litiCe ; „Locul și roiul comitetelor de agitație ale Partidului Social-Democrat din Ungaria, în Voivodina, pînă la primul război mondial", de Danilo Kecic, reprezentantul Institutului de istorie contemporană — Novi-Sad —• R. S. F. Iugoslavia : „Mișcarea socialistă pe plan european și dezvoltarea mișcării revoluționare în România" de dr. Nicolae Copoiu — secretar științific la Institutul de studii istorice și social-politice ; „Unele probleme ale istoriei mișcării muncitorești din România la sfîrsitul seco-

lulul al XIX-lea — începutul secolului XX", de dr. V. V. Vinogradov, ceroetător principal la Institutul de slavistică și balcanism al Academiei de Științe a U.R.S.S. ; „Mișcările democratice și revoluționare la sfîrși- tul secolului al XIX-lea și începutul secolului XX", de dr. Traian Lungu, Academia de Științe Sociale și Politice ; „Tradițiile înaintate din gîn- direa românească și însemnătatea lor pentru răspindirea și dezvoltarea concepției marxist-leniniste despre lume și societate", de dr. Radu Pan- tazi, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale șl Politice; „Partidul Comunist Român in avangarda marilor bătălii revoluționare ale clasei muncitoare, ale oamenilor muncii" treanu șef de țămînt ghiu" ;tocesc .._______ ,staurarea puterii populare. Specific și legități" de dr. Jerzy Pawlowicz — șef de catedră la Școala superioară de partid din Polonia ; „Sistemul de alianțe social-politice in concepția și activitatea practică a P.C.R." de prof. univ. dr. Aurel Lo- ghin de la Universitatea „Al. I. Cuza" Iași ; „Partidul Comunist Român si mișcarea socialistă" de Ion Felea — publicist, și Florian Tănăsescu — cercetător științific la Institutul de studii istorice și social-politice; „Po-

de prof. unlv. dr. N. Pe- — prodecan, și C. Mocanu — catedră la Academia de învă- aocial-politic „Ștefan Gheor- „Strategia partidului munci- polonez în lupta pentru in-

lltlca P.C.R. de industrializare — baza programului multilateral al societății noastre socialiste" dd prof, univ. dr. Vasile Rausser — redactor- șef al revistei „Probleme economice" ; „Problema agrară în politica P.C.R. de formare a societății socialiste" de acad. Vasile Malinschl, membru al C.C. al P.C.R. ; „Rolul cresclnd al științei în politica partidului comunist care conduce opera de construire a socialismului" de Halal Tibor — director adjunct al Institutului de științe sociale de pe lingă C.C. al P.M.S. Ungar ; „Unitatea organică dintre socialism și democrație" de prof. univ. dr. Ion Ceterchi, membru supleant al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Academiei de științe sociale și politice ; „Sarcinile partidului revoluționar al clasei muncitoare în construcția socialistă" de Lubomir Bakes — de la Școala superioară politică din Praga; „Rolul conducător al Partidului Comunist Bulgar în lupta pentru construirea socialismului" de Iordan Vasiliev Zarcev — candidat In științe istorice, Institutul de istorie a partidului de pe lingă C.C. al P.C. Bulgar ; „Concepția P.C.R. cu privire la formarea și perfecționarea cadrelor" de Mircea Malița — membru supleant al C.C. al P.C.R.. ministrul invățămîntului.Lucrările sesiunii continuă.(Agerpres)
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Producție a studiourilor sovietice. Regia 
vadze, R. Kiknadze, A.

Gheorghi Kalatozișvili. Cu : R. Cihik 
Kurdianl, V. Sulakvelidze

adresat tovară- care seștiinți- semi-

BRĂILA (corespondentul „Scîn- teii“ N. Grigore Mărășanu).Joi, 22 aprilie a.c., în sala clubului „Progresul" din Brăila, tovarășul Mihai Nicolae, prim-secretar al comitetului județean al P.C.R., președintele consiliului popular județean, s-a întilnit cu oameni ai muncii din municipiul Brăila, în fața cărora a prezentat expunerea : „Crearea P.C.R., rezultat al maturizării politice și organizatorice a clasei noastre muncitoare. Realizările dobîndite de poporul nostru sub conducerea P.C.R. în anii construcției socialiste".
★PITEȘTI (corespondentul „Scîn- teii" Gh. Cîrstea).în cinstea semicentenarului partidului, la Institutul pedagogic din Pitești s-a ținut ieri o sesiune de referate și comunicări ale cercurilor științifice studențești. Un număr de 61 studenți au susținut comunicări și referate.Participanții la sesiune au o telegramă C.C. al P.C.R., șuiul Nicolae Ceaușescu, în spune, între altele :„Închinînd această sesiune fică studențească gloriosuluicentenar, vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că studenții piteșteni, Viitori profesori, vor munci cu dăruire și devotament spre a da viață planurilor elaborate de partid în domeniul invățămîntului, spre a înfăptui mărețele idealuri spre care ne conduce neabătut Partidul Comunist Român".
★BISTRIȚA (corespondentul „Scîn- tcii", Mihai Băzu).Joi dimineață, la Bistrița, în cadrul manifestărilor consacrate aniversării gloriosului semicentenar al partidului, în prezența tovarășului Adalbert Crișan, prim-secretar al Comitetului județean Bistrița- Năsăud al P.C.R., a fost deschisă expoziția documentară „Cinstim gloriosul semicentenar".
★DEVA (corespondentul „Scînteii”, Sabin Ionescu). — Ieri, Ioachim Moga, membru P.C.R., prim-secretar al lui județean de partid s-a întilnit cu membrii din ilegalitate. Vorbind ___rile înfăptuiri din anii construcției socialiste, tovarășul Ioachim Mdga a apreciat contribuția deosebită a- dusă la aceste realizări de vechii membri de partid și militanți ai

tovarășul al C.C. al l Comitetu- Hunedoara, de partid despre ma-

' mișcării muncitorești Hunedoara, a căror muncă și _ riență a fost pilduitoare. In cuvîn- tul lor, membrii de partid din ilegalitate Aron Cristea, Adolf Dru- ker, Iosif Varosi, Miron Lazăr, Iosif Cotoț și alții au evocat momente din lupta partidului în decursul celor 50 de ani de existență.
★în zilele de miercuri și joi s-au desfășurat la Tg. Mureș lucrările sesiunii festive de comunicări, organizate de Comitetul județean Mureș al P.C.R. și Comitetul municipal de partid Tg. Mureș, în cadrul manifestărilor consacrate semicentenarului partidului.Tovarășul Nicolae Vereș, prlm-se- cretar al comitetului județean d« partid, a prezentat lucrarea „Importanța istorică a creării Partidului Comunist Român. Constituirea primelor organizații ale partidului în județul Mureș". In cadrul sesiunii au fost prezentate 84 de referate și comunicări.într-o atmosferă de entuziasm, par- ticipanții la sesiune au adresat C.C. al P.C.R., tovarășului Nicolae Ccaușescu, o telegramă prin care se angajează să-și sporească eforturile pentru traducerea în viață a politicii consecvente a partidului nostru- de dezvoltare a țării,
★La Casa de cultură a M.A.I. «-a deschis joi după-amiază o expoziție cu tema „Omagiu Partidului Comunist Român", organizată de Consiliul Securității Statului și Ministerul Afacerilor Interne în cinstea semicentenarului partidului.
★Cadrele didactice ale Institutului de construcții din București au consacrat cea de-a 15-a sesiune științifică a lor semicentenarului Partidului Comunist Român.A fost prezentată comunicarea „Creșterea rolului conducător al Partidului Comunist Român în etapa actuală", de prof. dr. ing. Miron Belea și prof. dr. Aurel Cleja.Lucrările au continuat pe secții de specialitate, în cadrul cărora au fost prezentate peste 400 de comunicări.*Joi la amiază s-a deschis in Capitală expoziția „Cartea în slujba construcției socialiste", manifestare organizată cu prilejul semicentenarului Partidului Comunist Român.(Agerpres)

ZILELE DRAMATURGIEI
Unul dintre teatrele 

țării de veche tradiție și 
mereu înnoit prestigiu, TEATRUL NAȚIONAL DIN CLUJ, și unul din
tre teatrele noastre mai 
tinere, in 
progres, DRAMATIC DIN BAIA MARE — acestea au 
fost colectivele artistice 
care au prezentat spec
tacole ieri pe scena fes
tivalului.

• Spectacolul băimă-

remarcabil TEATRUL
rean cu piesa lui S. Făr- 
cășan „Lovitura" (rea
lizat în regia lui Petre 
Popescu ; scenografia : 
Giulio Tincu și in in
terpretarea actorilor : 
Sandu Popa, Vasile Con- 
stantinescu. Radu Dimi- 
triu, Teofil Turturică, 
Ecaterina Sandu, Vasile 
Drisăcaru, Larisa Stase 
Mureșan, Tzenka Velce- 
va Binder) a urmărit — 
cu rezultate notabile în 
stabilirea soluțiilor și

ORIGINALE

tractelor, Indicațiile nr. 1511 ale Ministerului Finanțelor și Instrucțiunile nr. 1528 ale Ministerului Comerțului Exterior, Băncii Naționale, Băncii Române de Comerț Exterior și Ministerului Finanțelor stabilesc un criteriu de răspundere... sui- generis. Prin interpretarea lor s-a ajuns ca toate locațiile, contra- staliile (despăgubiri pentru depășirea timpului de încărcare a navelor) și alte pagube ce se înregistrează cu ocazia exportului — și în special în portul Constanta — să se încaseze fără acceptare din contul u- nității producătoare a bunurilor pentru export, fără a se cerceta, măcar, cui îl revine culpa ! Datorită acestui lucru, Combinatul chimic Craiova a înregistrat o pagubă de peste 1 milion de lei, deși organele arbitrajului n-au putut reține nici o culpă în sarcina combinatului. Ca să nu mai vorbim aici și de faptul că trecerea *-

cestor cheltuieli la producător încarcă în mod artificial — printre alte consecințe — prețul de cost al producției".Să intrăm In fondul chestiunii. Există două feluri de răspundere : contractuală (pentru neexecutarea prevede-

blm aici, pentru că nici n-a fost invocată, tn privința răspunderii delictuale ne vom rezuma la un singur argument : angajarearăspunderii pentru pre- ludicii trebuie să se tacă cu dovedirea culpei. Astfel, dacă con- trastaliile și celelalte

xecutarea contractului de transport, care se văd scăpați de griji pe socoteala... păgubașului !Scrisoarea unul salariat din aparatul Băncii Agricole ne relatează că și în activitatea acestei instituții există instruc-

trat încă în posesia u- nităților din subordine. Spicuim doar cîteva aspecte : instrucțiunile 1 din 1970 și indicațiile trimise prin circulara 7 din 1971 fac trimiteri la instrucțiunile privind evidența contabilă, circuitul documentelor și contro-

Precizarea precizării
rilor contractului ori executarea neoores- punzătoare — vezi art 20 din legea contractelor economice) și răspundere delictuală (art. 998 — codul civil). Atit legea contractelor, cit și codul civil, pentru angajarea răspunderii contractuale. au in vedere culpa celui în cauză; despre neexecutarea, ori executarea necorespunzătoare a contractului nu mai vor-

pagube se impută furnizorului. cel interesat trebuie să probeze vinovăția acestuia, ceea ce, în cazul de față, este contrazis prin instrucțiunile amintite. Nu este greu observat că ele sînt stimulatoare nici pentru întreprinderea producătoare — care se vede oricum impusă la plată, fie că are, fie că nu are vreo vină — și nici pentru cei răspunzători de e-

de nu

țiuni și circulare emise in lanț, unele insuficient de studiate și analizate, astfel Incit necesită, la scurt timp, reveniri și completări. Pe firul celor semnalate ne-am continuat investigațiile la sucursala județeană Ilfov și la centrala Băncii Agricole. Am găsit și aici trimiteri din- tr-un act în altul, paralelisme ori referiri la acte care n-au ln-

lui bancar intern în u- nitățile Băncii agricole.Căutăm instrucțiunile cu pricina și aflăm astfel că ele... nici a-au fost încă elaborate ! E posibil, cumva. să apară anul a- eesta : pînă atunci se lucrează tot după vechile instrucțiuni ale Băncii Naționale.Scrisoarea-circulară 14 657 din 17 septembrie 1970 are și ea „povestea" ei : face

parte dintr-o 'serie care, din 3 în 3 luni, „povățuiește" organele din subordine cum să calculeze dobînzile la împrumuturi, făcînd trimiteri la anexe, la circulare (33/1970, 31/1970, 40/1970), la scri- sori-circulare (14150/ 1970), 14154/1970. 10283/ 1970) etc. Ne întrebăm, un alt sistem mai e- ficace nu s-ar putea găsi ? Dacă se pierde „scrisoarea-circulară" pe drum ? Circulara nr. 31/1970, la rin- iul ei, amintește de circulara 4/4 din 1968 și de circulara 13/13 din 1966, elaborată încă înainte de înființarea Băncii Agricole...
Am putea da încă 

multe exemple de a- 
cest fel, culese și din 
alte sectoare de acti
vitate. Nu ne-am pro
pus insă să facem noi 
inventarul instrucțiu
nilor și circularelor 
care ridică astfel de 
probleme. In condiții
le existenței unei le
gislații bogate, cu legi 
și acte normative ca- 
re-și propun să regle
menteze temeinic ra
porturile sociale și e-

conomice, grija pen
tru elaborarea instruc
țiunilor și altor acte 
trebuie să fie cu atit 
mai mare, cu cit unele 
au produs paralelis
me, iar altele atenu
ează, modifică inten
ția legiuitorului. De a- 
semenea, creșterea nu
mărului lor nu e de 
natură să asigure cla
ritate, operativitate în 
aplicarea legilor. Cau
zele care generează a- 
valanșele de instruc
țiuni și circulare sînt 
multe ; de aceea, so
cotim că o raționali
zare, o simplificare a 
lor solicită o preocu
pare stăruitoare la ni
vel departamental, tn 
această privință, o con
tribuție importantă pot 
aduce și specialiștii, 
practicienii din între
prinderi și instituții, 
prin semnalarea situa
țiilor care provoacă ne
ajunsuri, prin propu
neri concrete. Sugestii
le și opiniile lor le 
vom consemna în con
tinuare, în interesul 
îmbunătățirii activi
tății din domeniul a- 
plicării legilor, pentru 
a le face mai accesi
bile, mai eficiente.

In traducerea lor scenică 
— sublinierea ciocnirii 
de neîmpăcat intre me
canic și viu, intre gindi- 
rea creatoare și menta
litatea sclerozată sau o- 
sificată, cu rol de frină 
In viața socială.
• Spectacolul Teatrului Național din Cluj cu „Pisica în noaptea anului nou" de D. R. Popescu 
(Regia : Vlad Mugur; 
Scenografia : Mircea
Matcaboji — Costume : 
Edit Schranz-Kunovits. 
Interpreți : G. lonescu- 
Gion, Valentino Dain, 
deorge Mottoi, Anca Ne- 
:ulce-Maxi.milian, Rodi- 
ca Daminescu, Marin D. 
Aurelian. Viorel Comă- 
nici, Liviu Rozorea, Me
lania Ursu, Maria Blă- 
zaru, Oltlca Munteanu, 
Miluță Lapteș) a adus in 
atenția spectatorilor, o 
dată cu o nouă intere
santă viziune, și o va
riantă ușor simplificată 
față de cea a textului 
inițial, jucat de alte tea
tre. O variantă in care 
se urmărește adîncirea 
laturii introspective, 
sublinierea dezbaterii 
intelectuale, atenuarea 
stridențelor, a violenței 
exteriorizărilor, estom
parea determinărilor bi
ologice. Imaginea sce
nică realizată de Teatrul 
Național din Cluj 
caracterizat " ' 
sobrietate 
zime.

s-a
astfel prin 
și profun-

Natalia STANCU

Programul zilei de 
astăzi ai Festivalului:• „Diluviul" de Vasila Nicorovici în interpreta

rea Teatrului de stat din Arad (Sala Comedia a 
Teatrului național, •- 
rele 20).
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REZULTATE DE PRESTIGIU 
iN ÎNDEPLINIREA PLANULUI

Șl A ANGAJAMENTELOR
ÎN INDUSTRIA JUDEȚULUI 

SIBIUSIBIU (corespondentul „Scînteii", Ni- •olae Brujan). — Oamenii muncii din județul Sibiu, români, germani, maghiari și de alte naționalități, întîmpină gloriosul semicentenar al partidului nostru cu succese de prestigiu în înfăptuirea exemplară a sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate în cinstea acestui măreț eveniment. Astfel, față de 40 milioane lei, cît prevedea angajamentul luat pînă la 8 mai, colectivele unităților industriale din județul Sibiu raportează realizarea unei producții marfă suplimentare In valoare de 88,9 milioane lei, concretizată în importante cantități de produse peste plan. Printre acestea, 500 tone acid sulfuric, 731 tone echipament hidromecanic, piese de schimb auto în valoare de 584 000 lei, 52 tone mașini și utilaje pentru exploatarea și industrializarea lemnului, aparate de măsură în valoare de 400 000 lei, 65 000 vase emailate, 2 298 mc cherestea, 133 000 mp țesături, precum și importante cantități de prefabricate din beton, cărămizi și blocuri ceramice și altele.O contribuție esențială la obținerea a- eestor rezultate au adus-o colectivele de 
la U.M.M.N. și „Carbosin" Copșa Mică, „Independența", „Electromontaj", C.E.I.L., Combinatul textil din Sibiu, Uzina mecanică Mîrșa, Vitrometan-Mediaș, Uzinele textile Cisnădie etc.

UNITĂȚILE INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL BIHORORADEA (corespondentul „Scînteii", Aurel Pop). — în toate fabricile și întreprinderile de pe cuprinsul județului Bi- nor se desfășoară o entuziastă întrecere pentru Îndeplinirea și depășirea angajamentelor luate în cinstea aniversării semicentenarului partidului. Ing. Vladimir Oros, director general al Combinatului de exploatare și industrializare a lemnului Oradea, ne-a relatat : „De la Începutul anului și pînă in prezent am realizat In plus o producție globală in valoare de aproape 8 milioane lei — de două ori mai mult decit prevedea angajamentul luat — și am obținut un beneficiu superior angajamentului. în valoare de peste 200 000 lei. Unitatea noastră din Orașul Dr. Petru Groza a produs peste angajamentul anual 1000 mp uși șl ferestre, iar fabrica de mobilă „Alfa" din Oradea a realizat o producție globală în plus de peste 1 milion lei".Succese de seamă au obținut și Combinatul cărbunelui din Oradea, Fabrica de produse refractare din Aștileu, uzina „înfrățirea" din Oradea, întreprinderea de industrie locală „Crișana" șl altele, care și-au realizat angajamentele luate In cinstea semicentenarului Partidului Comunist Român.

IN INDUSTRIA JUDEȚULUI 
SUCEAVASUCEAVA (corespondentul „Scînteii", I. Manea). — In aceste zile premergătoare aniversării semicentenarului partidului, oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Suceava obțin noi și însemnate succese pe linia înfăptuirii exemplare a sarcinilor din acest an și a angajamentelor mobilizatoare In întrecerea socialistă. Astfel, de la începutul anului și pînă în prezent, industria suceveană a realizat peste plan produse în valoare de 99,5 milioane lei, depășindu-se de aproape trei ori angajamentul asumat în cinstea semicentenarului partidului. S-au livrat

SE LUCREAZĂ, PESTE TOT,
CU TRAGERE DE INIMA

peste plan în contul angajamentului 11 300 mc lemn de celuloză, 7 600 mc cherestea de rășinoase șl fag, 16 000 tone ba- rită, 680 tone celuloză, 140 tone hîrtie și altele. De asemenea, folosind la maximum timpul bun de lucru în parchete, forestierii suceveni au reușit să fasoneze peste plan la zi teni.Tot în această privind livrarea fost depășit cu Iută, iar sarcina vității muncii s-a realizat tn proporție de 101,5 la sută.
circa 80 000 mc de buș-perioadă, angajamentul produselor la export a peste 1 milion lei va- de creștere a producti-

IN ÎNTREPRINDERILE IN
DUSTRIALE DIN JUDEȚUL DOLJCRAIOVA (corespondentul „Scînteii", Nistor Țuicu). — Colectivele de muncă din întreprinderile industriale din județul Dolj întîmpină cea de-a 50-a aniversare a partidului cu succese de seamă în realizarea angajamentelor asumate în întrecere. Din datele centralizate la comisia economică a comitetului județean de partid reiese că pînă acum s-a realizat o producție suplimentară de 61800 000 lei, față de 24 096 000 lei cît prevedea angajamentul luat în cinstea zilei de 8 mai. In unități fizice, aceasta înseamnă producerea în plus a 343 tone ulei comestibil, circa 1 000 tone îngrășăminte chimice cu azot sută la sută, mobilă în valoare de 1 367 000 lei etc.Realizări deosebite au înscris pe graficul întrecerii colectivele de muncă de la Combinatul chimic Craiova, uzina „Electroputere", combinatul de oonfec- ții, uzina mecanică de material rulant. Fabrica de zahăr și ulei Podari.în prezent, oamenii muncii din unitățile județului, analizînd rezultatele obținute în realizarea sarcinilor de plan, și-au suplimentat angajamentele luate în întrecere. Astfel, colectivul combinatului chimic și-a sporit angajamentul anual cu încă 15 milioane lei.
ÎNTREPRINDERILE JUDEȚULUI 

BRĂILABRĂILA (corespondentul „Scînteii". N. Grigore Mărășanu). Oamenii muncii din întreprinderile industriale ale județului Brăila obțin succese de seamă In realizarea angajamentelor asumate în cinstea semicentenarului partidului : ei au realizat suplimentar o producție marfă in valoare de 76 milioane lei, cu mult de cusuperioară angajamentul inițial, 30 milioane lei. Printre produsele pondere deosebită pentru economia națională realizate peste plan se înscriu : 5 rulouri compresoare, 3350 tone laminate, 5,4 milioane lei utilaje pentru o- biectivele chimice în construcție, 345 tone oțel, 343 tone fibre și fire artificiale, ciment, carton, hîrtie etc. Astfel, s-au creat condiții pentru livrarea în devans la export a unor mărfuri în valoare de 8 milioane lei valută. Folosirea mai completă a capacităților de producție, generalizarea schimbului doi și extinderea schimbului trei, reducerea consumurilor specifice, ridicarea calificării muncitorilor sînt cîteva din principalele măsuri, care aplicate au condus totodată la valorificarea unor importante rezerve in- - terne, concretizate în cele peste 16,8 milioane lei beneficii realizate peste plan pînă în prezent. Rezultate remarcabile au fost obținute de colectivele de sala- riați din uzinele „Progresul", „Laminorul", combinatul de exploatare și industrializare a lemnului, combinatul de celuloză și hîrtie, combinatul de fibre artificiale și altele.
r
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*
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în cooperativele din județul Cluj se lucrează și repede și bine. Specialiștii, cadrele de conducere din C.A.P. apreciază că dintre toate campaniile aceasta le-a dat cea mai puțină „bătaie de cap". Tovarășul inginer Ioan Prodan, director adjunct al direcției generale județene a a- griculturii, ne-a caracterizat astfel situația. „Se lucrează cu multă tragere de inimă. Față de alți ani, sîntem avansați. Pînă la sfirșitul lunii vom încheia semănatul porumbului, ceea ce înseamnă că am respectat Intru totul epoca optimă pentru a- oeastă zonă".Vizitînd mai multe unități cooperatiste, am constatat o angajare totală atît a mijloacelor mecanice, a mecanizatorilor, cît și a cooperatorilor. Campania de primăvară a fost precedată de acțiunea de fertilizare 
a terenurilor, de o seamă de lucrări de îmbunătățiri funciare executate în cadrul acțiunilor interoooperatiste. Pe ogoarele cooperativelor au fost transportate 239 700 tone îngrășăminte naturale, depășindu-se cu 30 la sută prevederile. La data cînd consemnăm aceste rtnduri, Însămînțatul culturilor din epoca I s-a încheiat de mult. S-a însămînțat cu porumb boabe mai bine de jumătate din suprafața de 42 400 hectare. Un mare număr de unități, printre care cele din zona Cîmpiei Turzii lnsămințează ultimele suprafețe. In ceea ce privește calitatea lucrărilor, inginerul Pamfil Ogru- țan, directorul S.M.A. Mihal Viteazul, «punea că niciodată nu s-a lucrat atît de bine și corect ca în a- ceastă primăvară. De altfel, nici nu am întîlnit conducători de cooperative sau specialiști care să se plîn- gă de calitatea slabă a lucrărilor.Fără îndoială că la originea acestei activități bune, pe toate planurile se află aplicarea măsurilor preconizate de conducerea partidului și statului nostru, țirea organizării în cooperativele ție șl mai alesglobal. Ținînd seama de specificul județului, cu terenuri frămîntate, ce diferă nu numai de la o unitate la alta, ci chiar și în cadrul aceleiași unități, măsurile amintite au fost aplicate diferențiat Formațiunilor de lucru — brigăzilor, echipelor și pînă la familii — li s-au repartizat, din vreme, atît terenuri fertile, cît și mai puțin fertile. Asta a dat posibilitatea organizării acțiunii de transport și împrăștiere a îngrășămintelor organice, executarea unor lucrări de îmbunătățiri funciare. La cooperativa Panticeu cooperatorii au săpat canale șl șanțuri care feresc de inundații peste 50 hectare.

— în alți ani umblam cu pălăria în mină după cîțiva oameni pentru deservirea semănătorilor — ne spune inginerul-șef Alexandru Pop, de la cooperativa Cojocna. Acum, cec să li se repartizeze dt mai mari suprafețe de porumb și sfeclă. Nu întimplător ; adunarea generală a cooperatorilor a hotărît să aplice sistemul de retribuție în acord global cu plata in natură și în bani. La tona de porumb revine cooperatorilor 300 kg porumb și 33 lei, iar la vagonul de sfeclă de zahăr 400 kg grîu și 520 lei. Avind acum multe brațe
INSĂMINTĂRILE

IN JUDEȚUL CLUJ

privind îmbunătăți retribuirii muncii agricole de produc- retribuția în acord

de muncă suprafața ce revine fiecăruia este mai mică ca în alți ani, ceea ce va da posibilitatea unei întrețineri mai bune a culturilor. în acest an fertilizarea terenurilor, pregătirea și însămînțatul s-au făcut într-un timp mult mai scurt șl calitativ superior . Avem deja însămîn- țate 500 hectare cu porumb din cele 670.Aceeași atmosferă de muncă, da participare aproape totală, am întîl- nit-o și la cooperativele Borșa, Panticeu. Recea-Cristur și în alte părți.în județ există multe unități cooperatiste cu condiții grele de muncă. Cooperativa agricolă Rugășești, bunăoară, are jumătate din suprafețele arabile nemecanizablle. Cu toate a- cestea, lucrările de primăvară sînt avansate. „în alțî ani — ne mărturisește inginerul-șef Iullu Ciubotaru, semănăm porumbul și la sfîrșitul lunii mai. Acum vom termina însămin- țatul în 7—8 zile. Asta datorită retribuției în acord global, diferențiat în funcție de gradul de mecanizare a terenului. S-a fixat o retribuție de

340 kg de porumb la tona de porumb și 80 lei dacă toate lucrările, inclusiv aratul și semănatul, se fac de către cooperatori și 280 kg porumb și 50 lei la tona de porumb recoltat dacă terenul a fost însămînțat mecanizat. Asta a produs o mobilizare generală a cooperatorilor la munca cîmpuluL Și-au împerechiat vitele pentru aratul și însămînțatul unor suprafețe care altă dată, practic, rămîneau necultivate. Mai în iarnă au transportat cu carele și săniile peste 1 500 tone bălegar, din care 50 tone din gospodăriile proprii.Poposim la o altă cooperativă, cea din Buza. Aici, mai bine de 120 hectare rămîneau, an de an, necultivate, din cauza inaccesibilității mijloacelor mecanizate. Acum, cooperatorii au lucrat aceste suprafețe cu plugul și grapa, trase de animale. întreaga suprafață este deja însămînțată cu porumb.Este adevărat că acordul global, oricîtă influență pozitivă ar avea a- supra desfășurării acestei campanii, nu ține locul organizării, semințelor sau îngrășămintelor. Dorința de participare a masei de cooperatori trebuie să fie însoțită și de o organizare corespunzătoare a muncii. In unele unități nu sînt utilizate însă rațional mijloacele mecanice și forța de muncă. Cînd am sosit la cooperativa Deușu soarele era sus pe boltă. Dar tractoriștii abia se tîrgulau care unde să plece la lucru. Conducerea cooperativei speră în ajutorul altor unități care vor termina mai repede însămințatul și le vor împrumuta tractoarele șl semănătorile.La cooperativele Vultureni, Răscruci și Deușu am întîlnit multe tractoare ce nu funcționau, fiind defecte de mai multă vreme. La coooperativa Panticeu s-a renunțat la însămînțatul a 10 hectare cu cartofi din lipsa seminței. Tot aici, ca și la Recea- Cristur, cantitățile de îngrășăminte chimice sînt foarte mici față de necesități. Este necesară impulsionarea înțare mai ales în SJW.A. Bobîlna,lucrărilor de însămîniunitățile din raza !_. ..... ________ ,Dej, Huedin, Gilău, Săndulești, unde s-a început tîrziu semănatul porumbului, atît datorită temperaturilor scăzute, cit și unei organizări necorespunzătoare, mai ales pe linia utilizării capacității mijloacelor mecanice.
Alexandru MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii*

COOPERAREA
SPOREȘTE

PRODUCȚIA
«0

AGRICOLĂ
ETAPA DE DEZVOLTAREBUZĂU (corespondentul „Scînteii", G. Radu).La întreprinderea de produse ceramice pentru construcții Berea, județul Buzău, a început montarea utilajelor și instalațiilor prevăzute pentru etapa a doua de dezvoltare. Datorită dotărilor tehnologice din această etapă, producția Inițială a întreprinderii va spori cu 30 milioane cărămizi convenționale și 10 milioane de placaje ceramice pe an. In aceeași perioadă, va fi dată în funcțiune și o secție de granulit, care va avea o capacitate anuală de 110 000 metri cubi.

Tot ceea ce am investit să fie bine valorificat!
(Urmare din pag. I)

I

litativi, de eficiență, să se acorde o deosebită atenție reducerii costurilor materiale de producție, creșterii productivității muncii, printr-o mai bună folosire a potențialului tehnic și uman existent.Același proces de Intensă valorificare a potențialului tehnic, a tuturor resurselor materiale și umane trebuie să anime și colectivele care s-au remarcat de-a lungul anilor prin bune rezultate economice. Practica confirmă că niciodată nu se poate afirma că s-a atins limita maximă, că indicatorii proiectați pot fi socotiți tabu. Unități cum sînt Uzina de îngrășăminte azotoase de la Piatra Neamț sau Combinatul de îngrășăminte azotoase de la Tg. Mureș, iar mai recent Uzina de fibre poliesterice de la Iași și Rafinăria de la Pitești, după ce și-au realizat înainte de termen parametrii proiectați, au reușit să-i și depășească. Desigur, o asemenea evoluție pozitivă a fost condiționată de multipli factori de natură tehnică sau organizatorică. Dincolo de toate acestea, o influență hotărîtoare a avut-o pregătirea oamenilor care mînuiesc tehnica modernă cu care sînt înzestrate «ceste noi unități industriale.Condițiile în care se desfășoară producția modernă impun exigențe

sporite față de pregătirea cadrelor și, de aceea, ridicarea calificării muncitorilor la nivelul tehnicii cu care sint dotate întreprinderile rămine în anii actualului cincinal o problemă „cheie" a succesului în întreaga activitate economică din industrie. Problema bunei pregătiri a cadrelor se pune, deopotrivă, atît pentru unitățile în funcțiune cît și pentru cele care urmează să intre în exploatare ; ea constituie o condiție sine qua non a consolidării rapide a ceea ce am înfăptuit, ca și a demarajului bun pe care trebuie să-l ia noile obiective există un program conturat, mulți ani înainte, se constată într-o serie de cazuri că nu în aceeași largă perspectivă decurge și pregătirea cadrelor. Atestă această ne- sincronizare chiar și numai faptul că, în preajma punerii în funcțiune, unele din noile unități productive nu dispun decît de un număr redus de cadre bine pregătite. Este de aceea necesar să fie aplicate cele mai indicate măsuri de natură să asigure din vreme pregătirea cadrelor muncitori pentru noile unități și pacități de producție.Intre resorturile capabile să pulsioneze evoluția întregului nostru organism economic în direcția afirmării puternice a elementelor calita-

productive. Deși de investiții bine cunoscut în detaliu cu

de ca-
lm-

tive, intensive, să stimuleze ridicarea eficientei generale a activității economice, perfecționarea organizării, producției și a muncii se impune pe un prim plan. Anii din urmă demonstrează că organizarea rațională a producției și a muncii constituie o condiție indisolubilă a progresului e- conomic în toate unitățile productive. Am ținut să reamintim în rîndurile de față aceste lucruri și din considerentul că, pe alocuri, trecerea timpului a atenuat interesul unor colective pentru problemele perfecționării organizării.Cu toții sîntem interesați ca tot ceea ce am construit, ea tot ce am investit pînă acum să fie cît mai bine valorificat, ca procesul de consolidare a rezultatelor economice să se desfășoare cît mai rapid posibil. Aceasta este o cale sigură în măsură să asigure sporirea resurselor pentru dezvoltarea și perfecționarea forțelor de producție, creșterea avuției naționale, a venitului național — baza trainică a ridicării bunăstării materiale și spirituale a poporului. Și societatea noastră este îndreptățită să ceară ca efortul material și financiar pe care l-a făcut pînă acum și s-a angajat să-1 facă în continuare pentru dezvoltarea economică a țării să dea rezultate maxime, să se simtă din plin în îmbunătățirea continuă a nivelului de trai al poporului.

începînd de anul trecut, organele de partid și de stat din județul Argeș au inițiat o serie de acțiuni privind extinderea formelor de cooperare între sectorul de stat și cooperativele agricole de producție. Principalul lor scop este valorificarea pe un plan superior a bogatelor resurse de care dispune agricultura Argeșului, cît și a forței de muncă din cooperativele agricole de producție. Aceste noi forme de cooperare încep să-și arate roadele.O activitate deosebită se desfășoară în aceste zile în masivele plantații de pomi din județul Argeș. Datorită neajunsurilor care au existat in cointeresarea pomicultorilor pentru a spori producția de fructe și a lipsei de fonduri, anumite suprafețe de livezi tinere în loc să se dezvolte au stagnat. Pentru remedierea situației, I.A.S. Leordeni și Ștefănești au intrat recent în cooperare cu cooperativele agricole Negrești, Bogați, Boțești, Tigveni, Noapteș etc. pentru a întreține după tehnologii moderne cele 4 000 ha cu pomi roditori. Cine urcă acum dealurile comunelor Negrești și Bogați nu poate să nu remarce prezența în plantații a sute și sute de cooperatori care efectuează Ia pomi lucrări de tăieri, stropiri, de fertilizare, care se execută sub supravegherea specialiștilor din I.A.S. De asemenea, întreprinderea agricolă de Stat a trimis aici cantități masive de gunoi de grajd și îngrășăminte complexe. Plata cooperatorilor se face cu fonduri de la I.A.S., în numerar la sfirșit de săptămînă, în baza normelor efectuate, cît și în natură și bani pe baza normelor Cind va fi nevoie, recoltare a fructelor I.A.S. cooperativele formațiuni de lucru____ ______________aceste lucrări. în sfera de cuprindere a cooperării au intrat și I.V.L.F. Prin aceasta se urmărește cultivarea cu ajutorul cooperatorilor a 300 ha legume. De asemenea, Institutul de cercetări pentru pomicultură asigură extinderea culturilor de căpșuni.Multă vreme, în perimetrul cooperativei agricole Cireșu existau trei grajduri de mare capacitate, nefolosite și amenințate cu degradarea. In- trind tn cooperare cu I.A.S Ștefănești, conducerea unității a primit din partea acesteia sprijin în bani pentru amenajarea construcțiilor și transformarea lor într-un complex de în- grășare a porcilor. Cu ajutorul fondurilor primite au fost achiziționați mii de purcei pentru îngrășat din cooperativele agricole ce nu aveau posibilități să organizeze îngrășătorii. Pînă acum s-au 200 000 kg carne expediere restul perativa a intrat

din cooperative, în campania de și legumelor din vor trimite aici care să execute

și livrat statului și este în curs de de 150 000 kg. Coo- recent tn cooperare

CONTRASTE
• Citiți-I pe Creangă!

secțieisă că de
dacă timp ni-zia- cum fata

aflăm, în fond a treia

Fiecare lucru, la timpul său — sună un proverb bine cunoscut, dar complet ignorat de conducerea Uzinei de mașini electrice din București. Numai așa se explică de ce un strung universal adus în uzină din import, în urmă cu 15 luni, nu a fost pus In funcțiune nici pînă în prezent, cu toate că nevoile producției 11 reclamau de mult, cu stringență. Pe bună dreptate, un salariat de aici ne-a scris la redacție : „Oare cu ce eficiență au fost folosiți cei peste 1 milion lei, cît a costat mașina în cauză, ea zace de atîta fără a produce mic?".Un reporter al rului a cercetat stau lucrurile la locului. în secția montaj II a întîlnit ceea ce inițial era un strung universal. Astăzi, părțile sale componente — unele dintre ele lovite, acoperite strat gros de stau aruncate întimplării.
cu un praf — la voia Alături,

un perforator pneumatic și cîteva gră- menzi de beton spart sînt mărturii sigure că aici se îngroapă sau se dezgroapă ceva.— Mai Încercăm o dată să-l montăm în beton. Dacă nu reușim nici acum, îl vom fixa pe un cadru metalic, explică ing. Dan Jiro- veanu, șeful mecanice.Aveam mai apoi, era vorba „experiență" de acest gen. Pînă acum mașina a fost montată de două ori și tot de atî- tea ori în mod neglijent, neputînd fi pusă în funcțiune. Grozavă treabă... și grozavă problemă. încă vreo cîteva încercări de montare — în beton, în metal, în gips, cu pioneze sau în cuie — și sărmanul strung va ajunge sigur la fier vechi. Cît despre astfel de năzdrăvănii, am auzit de unele și mal și. Nu credeți ? Citiți-1 pe Creangă ! Și el scria, de pildă, despre metoda științifică de azvîrlit nucile în pod cu furca...
• Bravo pentru

ambiție!„încet. încet departe n-ajungi" — așa se intitula o notă apărută nu de mult ia a- ceastă rubrică, în care se arăta că în primele două luni ale a- nului ritmul lucrărilor de investiții în județul Brașov era ne- satisfăcător. Ambițioși, constructorii și beneficiarii, vrînd cu tot dinadinsul să contrazică afirmația făcută atunci, s-au pus temeinic pe treabă. Astfel, după cum ne relatează corespondentul nostru N. Mocanii, pentru o serie de obiective — cum ar fi Complexul avicol din Măgurele și Complexul de îngră- șare a taurinelor din Rîșnov — care nu puteau fi atacate din lipsa documentațiilor, au fost asigurate proiectele necesare și lucrările de construcție au început. Intensificîn- du-și eforturile, pînă acum constructorii au reușit să recupereze numeroase rămîneri în urmă și la alte obiective : dezvoltările de la Combinatul chimic și

Uzina de utilaj chimie din Făgăraș, secția de carton ondulat de la Fabrica de hîrtie din Ghimbav, hala meca- nic-șef și de autodo- tare de la Uzina autocamioane Brașov.Accelerarea lui de lucru a posibilă, de asemenea, respectarea întocmai a termenelor de dare în exploatare a celei de- a doua linii de nitroceluloză de la Combinatul chimic din O- rașul Victoria, a stației de transformare de 110 kV din Codlea etc. A avansat și acțiunea de contractare a utilajelor necesare unor obiective prevăzute a intra în producție în acest an. Toate acestea au făcut ca la sfîrșitul trimestrului I a.c. să poată fi raportată realizarea a 22,1 la sută din planul anual de investiții pe județ.Consemnăm cu satisfacție revirimentul din activitatea constructorilor brașoveni. Și așteptăm, în continuare, știri de acest fel.

de dinrltmu- făcut

• Ploaie cu vaci?

și cu I.R.I.C. pentru îngrășarea a încă 500 porci. Aici, ca și în alte cazuri de cooperare, brațele de muncă oferite de cooperative sînt retribuite în bani pe baza normelor din întreprinderile agricole de stat. C.A.P. Topoloveni și I.A.S. Leordeni și-au unit forțele pentru amenajarea unei îngrășătorii de 200 capete tineret bovin. Partenerii au amenajat împreună o bază furajeră substanțială formată din grosiere, reziduuri industriale și gozuri de cereale. în jurul ingrășătoriei, care se va extinde, s-au însămînțat zilele trecute 15 ha cu lucernă. Și de aici s-a livrat prima cantitate de 40 tone carne de vită, iar vlțelele apte pentru reproducție au fost reținute pentru a fi vîndute altor unități. Ca și în celelalte cazuri, conform contractelor încheiate, beneficiul se decontează între părți în funcție de contribuția adusă.La Domnești, pentru a se pune șl mai mult în valoare experiența crescătorilor de animale, cooperativa a intrat în cooperare cu întreprinderea județeană de furaje pentru ca împreună să crească juninci de reproducție din rasa „Brună". Pînă acum, numărul lor, de altfel într-o continuă creștere, a ajuns la 400 capete. Această formă de colaborare a scos la iveală hărnicia cooperatorilor — mulți dintre ei înregistrează zilnic, la grupele de animale pe care le au tn primire, sporuri în greutate de peste un kg. De asemenea, tehnologia întreprinderii agricole de stat aplicată în practică a dus la ridicarea potențialului pășunilor și pajiștilor. Anul trecut de pe unele parcele s-a obținut o producție de 30 000 kg masă verde la hectar.Se lucrează avantajos și cu partenerii din alte județe. I.A.S. „Avicola" Găești — Dîmbovița și-a găsit un bun debușeu de plasare a puicuțelor pentru ouă în cooperativele agricole din Priboeni și Broșteni. Cooperatorii de aici au simțit avantajele acestei îndeletniciri. în trei luni, cooperativa din Priboeni și-a acoperit, din vîn- zarea ouălor, investițiile necesitate de amenajarea crescătoriei și plata păsărilor.în fiecare din formele de cooperare descrise, cît și în altele ce vor mai apărea, se are în vedere. în general, ca în funcție de condițiile specifice să se pună în valoare bogatele resurse de care dispune agricultura județului și în special de a ajuta cooperativele agricole de producție să devină unități puternice cu producții pe măsura celor din unitățile agricole de stat.
Ing. Emil TEODORESCU
director general al Direcției 
generale a agriculturii, industriei 
alimentare, silviculturii și apelor 
Argeș

Definiția evidenței — Înregistrarea tuturor lucrurilor și bunurilor — este dată peste cap de fapte ca cele petrecute în unele cooperative agricole din județul Buzău. La cea din Mărgăritești — după cum relatează corespondentul nostru — 209 miei nici nu știu măcar că s-au născut. Acest lucru nu-1 știu nici cei care țin scriptele ce consemnează un efectiv de 1036 miei. Pe numărate s-au găsit 1 245. Procesele verbale se fac cînd binevoiește o- norata comisie, dar mereu cu săptămîni Intîrziere. La Cili- bia, 51 purcei trăiesc în afara scriptelor. In acte sînt trecuți 242, iar în realitate sînt 293. Un animal mai blind și mai neștiutor cum este vaca nu a putut să protesteze pentru că serviciul de con-

tabilitate de la cooperativa agricolă Bălă- ceanu nu a înscris în evidențe un număr de 25 din aceste cornute. De unde vin vacile e- xistente în afara inventarului este un mister încă nedezlegat. Să fi plouat cu miei — mai merge ; dar cu vaci, s-ar fi cunoscut, căci se stricau acoperișurile.în momentul de față, în cooperativele agricole din județul Buzău la sectoarele zootehnice există un plus de inventar la animale în valoare de 150 000 lei, care atestă că cei care trebuie să aibă grijă de evidentă nu-și prea tac datoria. Noi nici nu punem întrebarea : oare este o simplă încălcare a îndatoririlor de serviciu sau plusul de animale urmărește scopuri nu din mai curate 7 Ne ținem. cele ab-

deschidă punga, ales dacă s-a des- cu atîta generozl- hambarul

con-
• Buzunarul 

și hambarulCooperativa agricolă din Vișani, județul Brăila, avea nevoie de cherestea pentru diferite construcții. Și iată că într-o zi se ivește și chilipirul. Ionel Frăti- că, din Brăila, își pune pe masă oferta : „Pot să vă fac rost". „De ce să ne faci... 7“ — întreabă președintele și contabilul cooperativei din Vișani. „Eu sînt delegat al cooperativei meșteșugărești „Progresul" Făurei și răspund de aprovizionarea cu cherestea a cooperativelor agricole de producție" — susține Frătică. Și pentru a fi mai convingător, scoate din buzunar și un precontract încheiat, prin mijlocirea lui, între cooperativa Ciuc- Sîngeorgiu. județul Harghita și cooDerati- va Berlescu. județul Brăila. „Cei de ia Berlescu nu mal au nevoie de cherestea și vor să

o vîndă". Creduli, ducătorii cooperativei din Vișani au încheiat tîrgul, plata făcîndu-se din hambarul cooperativei. Ba, mai mult, lui Frătică i s-a eliberat o delegație și 1 s-au încărcat aproape 8 000 kg grîu, (în două rate), i s-au dat bani de buzunar și... cale liberă.„Liberă" doar pentru un timp, căci a- poi Frătică. recidivist în ale înșelătoriei, și-a găsit „custodie" la penitenciar. Iar credulii din conducerea cooperativei Vișani privesc cu ochii mari la golul produs în hambarul cooperativei — pagubă de peste 60 000 lei. S-ar potrivi aici zicala: cine nu deschide ochii să Mal chis tate
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Ion Dodu BALAN EDITURA MINERVA

Ecaterina LAZĂR

„GLASURILE „Creație

„TREPTE" — antologie de 
poezie militantă.

EDITURA ALBATROS
„ȚARA POEȚILOR" — anto
logie lirică.
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Szabă ei caSzilăgyi Istvăn, — debutează șl

„Partea

I GLQRlQgUL SEMICENTENAR

SCRIITORII DEDICĂ OPERELE LOR PARTIDULUI

în societatea noastră socialista sfera noțiunii de patriotism cunoaște o devenire dialectică, fiind mai bogată și mai cuprinzătoare ca ori- cînd. O ilustrează de altfel, sub aspect poetic, și recenta antologie „Glasurile patriei** apărută la EDITURA MINERVA. Sint reunite In acest volum poezii de o valoare deosebită, ce atestă permanența acestui sentiment de-a lungul întregii evoluții a liricii românești. Alături de dragostea de țară și de popor, de prețuirea valorilor lui spirituale și materiale, de respectul pentru trecutul său de lupte glorioase, de cultivarea limbii și a tradițiilor progresiste stau elemente noi, moderne, generoase, care extind și îmbogățesc sfera patriotismului. Numeroase „glasuri" lirice inspirate dau expresie variată a- cestul profund sentiment. E vorba de o răspundere directă, lucidă față de destinele țării și ale poporului, de desăvîrșirea morală, de înnobilarea spirituală a tuturor compa- trioților noștri, indiferent de limba pe care o vorbesc, de sădirea în conștiințe a umanismului socialist, a eticii comuniste, a dragostei de pace și a respectului pentru toate popoarele lumii. E vorba de o demnitate națională așezată pe argumente logice, pe adevăruri obiective necontestate, exprimate în metafore de o remarcabilă forță artistică și educativă. într-o asemenea înțelegere putem spune că s-au produs mutații substanțiale în noțiunea de eroism, legată indispensabil de aceea de patriotism. Poezia și arta patriotică au acum surse cu totul inedite de inspirație, de îmbogățire șl re- vitalizare. Așa cum se poate vedea și din antologia de față, există In societatea noastră un eroism al muncii, al glndulul, al gestului etic semnificativ. Poezia patriotică presupune o foarte vie prezență a eulul liric. Pentru a realiza o operă modernă, în spiritul și nevoile epocii, autorul poeziei patriotice care merită să fie prezent într-o antologie ca cea de față nu se poate Ignora pe el. Poeți ca Arghezi, Bla- ga, Alfred Margul Sperber, Mihu Dragomir, Mihal Beniuc, Zaharia Stancu, Eugen Jebeleanu. Szemler Ferenc, Nicolae Labis, Ion Brad, Al. Andrițoiu, Letăy Lajos, Ștefan Aug. Doinaș, Vasile Nicolescu, Ion

Horea, Ion Gheorghe, Nlehtta Stănescu, Marin Soreacu, Grigore Hagiu, Adrian Păunescu, Nicolae Stoian, Dumitru M. Ion și atlția alții reușesc să marcheze in paginile acestui volum o etapă nouă în evoluția poeziei patriotice. Asemenea poeți își acordă firesc sufletul cu acela al poporului pe care îl repre- alntă.Poezia patriotică nu e legată, unilateral, numai de trecut, ci și de prezent și viitor, afirmînd astfel virtutea supremă a omului de a avea sentimentul istoriei sale, de a Intui caracterul tridimensional al timpului. Toate prezențele lirice din această antologie, începînd de la preromantici și pașoptiști, treclnd apoi la marii clasici — Eminescu. Macedonski, Coșbuc, Goga etc. — și ajungînd la cele mai reprezentative nume ale poeziei noastre contemporane, au încorporat în substanța lor acest tulburător sentiment. Asemenea poezii antologice ne demonstrează că adevăratul patriotism e orientat întotdeauna spre viitor și se sprijină solid pe datele umane și spirituale ale actualității. Prezentul nostru socialist cunoaște atîtea fapte mărețe, atîtea acte de curaj, de abnegație, de dăruire Incit poate inspira, șl a inspirat, după cum se poate vedea din antologia de față, cea mai bogată literatură și artă patriotică. Cei care conduc cu înțelepciune destinele țării, cei ce participă cu entuziasm la edificarea unei lumi noi, în care omul se realizează în toată plenitudinea facultăților sale, cei care anul trecut au condus bătălia împotriva stihiilor oarbe ale naturii, cei care și-au jertfit viața pentru a o salva pe a semenilor lor, gestul patriotic al tuturor acestora este demn, nu mă-ndoiesc, de eroismul oricăror mari fapte din istoria poporului nostru. Realitățile socialiste asigură neîndoios noi posibilități șl noi surse de inspirație mai complexe și mai bogate pentru creația patriotică, pentru marea artă a zilelor noastre, așa cum se desprinde și din antologia „Glasurile patriei". Estetica acestei poezii este cea a creației adevărate, sincere, elaborate de talente și personalități autentice.

și ideafie"Raportul dintre actul creației artistice și 1- deație constituie un capitol important al ee- teticil, obiect de meditație niciodată epuizat. Reluarea dezbaterii a- cestei probleme da mare semnificație putea căpăta, firește, forma unui volum da autor, compact și doctoral, fost 
rii : ce de un uri tă, fiecare eseu exami- nînd o altă latură a chestiunii. Tabloul de ansamblu nu suferă de loc, cîștigînd chiar a- deseori în dimensiune și perspectivă.Coordonatorul acestui interesant volum, Gheorghe Stroia, a socotit util să nu apeleze (cum se obișnuiește) numai la esteticieni și critici literari, ci să solicite și opinia unor creatori. Astfel, dezbaterea anumitor aspecte beneficiază și de luminile proiectate din intimitatea laboratorului de creație. Clarificările din planul teoretic se încrucișează util cu cele din planul experimental. Examenul sau discuția dștigă prin aceasta în substanță și relief.Textele reunite în volum poartă semnături — cele mai multe — prestigioase. Le a- mintim, de aceea, în ordinea înscrierii în sumar : Zaharia Stancu, Dumitru Ghișe,

Nu aceasta a intenția EDITU- MINERVA. Ceea ni se propune astă dată este volum de ese- de estetică aplica-

Ion Ianoșl, Gh. Stroia, Gh. Achiței, Radu Negru, Adrian Marino, Ion Pascadi, Ion Dodu Bălan, Aurel Martin, George Ivașcu, Marin Preda, Eugen Bârbu, Silvian Iosifescu, Mihai Beniuc, Titus Popovici, N. Tertulian, Zsolt Gâlfalvi, Alexandru Ivasiuc, Ov. S. Crohmălniceanu, Grigore Smeu, Victor Ernest Mașek, Mihnea Gheorghiu.Datorate unor cu- noscuți autori, era firesc ca eseurile acestui volum să realizeze o hartă destul de fidelă a implicațiilor atît de complexe ale acestei probleme care constituie o preocupare centrală a esteticii. E- vident, harta nu e completă, rămînînd albe destule zone, iar examenul nu poate aborda, fatal, toate chestiunile implicate. Important ni se pare faptul că eseurile și studiile acestea izbutesc să clarifice, dintr-o perspectivă estetică marxistă, ceea ce și-au propus. Și, de cele mal multe ori, ni se propun teme de meditație cu adevărat importante. Aflăm astfel studii care comentează probleme ca raportul de determinare dintre scriitor și societate, reflexii filozofice despre categoriile cultură și valoare, despre fenomenologia socialului în artă, despre principii ale dialecticii în estetica marxistă, ca șl unele dezbateri pe

marginea reperelor specifice artei socialiste. Alte studii se ocupă de procesul creației în sine, de sensul artistic al creației, de obiectivarea umanistă a creației artistice. Bogate în sugestii se dovedesc a fi eseurile (datorate unor scriitori) care reflectează asupra partinității în artă, asupra raportului dintre proză și asupra cii în politică sau temei mun- literatură ca expresie a realismului. Un spațiu compact e ocupat în volum de studiile care discută aspecte ale procesului receptării critice și a criteriilor de valorificare estetică. Două studii examinează, din unghiuri diferite, complexa problemă a criteriilor de valdrificare a fenomenului literar revolut, altele se ocupă de raportul dintre critică și estetică sau de statutul criticii, înțeleasă ca o reflecție asupra literaturii (în- globind deci, deopotrivă, construcțiile teoretice și cercetarea istorică). Să amintim apoi substanțialele studii care analizează aspecte semnificative pentru estetician din opera Lenin.Apărut sărbătorii „Creație șl Ideație** e un volum care va interesa, cu siguranță, o largă sferă de cititori.
lui și artist Marx șiînaniversare.cinstea

Z. ORNEA

„Aveam
optsprezece ani"„Eram mulțumită că am trecut prin cea mai grea încercare cu demnitatea nepătată". Cu aceste gînduri pășea Ținea Vereș, eroina romanului-confesiune „Aveam optsprezece ani" (în curs de apariție la EDITURA ALBATROS) al Ecaterinei Lazăr, spre Curtea Marțială, într-o zi din mai 1942. Intrase în al optsprezecelea an, virsta unui anotimp care se cerea luminat de soare, de flori, de zîmbete. Dăduse un examen greu în fața conștiinței sale. Adolescenta firavă, un copil, se dovedise mai cit anchetatorii. Purta pe semnele torturilor, urmele să se mai șteargă. Nu știa teaptă la proces, dar în sufletul ei era fericită : nu trădase. Se simțea un om. Trăise pînă la optsprezece ani o viață de înfrîngeri și reușite. Munca în fabrică din ultimii trei ani, activitatea ilegală, în care se dovedise un ostaș anonim și disciplinat. îi dăduseră certitudini, sa- tisfăcîndu-i setea de o viață plenară, făcînd-o să lase în urmă o copilărie de jigniri și umilinți.Fata venită dintr-un sat transil-. vănean învățase demnitatea între comuniști. în lupta revoluționară căpătase sensul înalt al echității care polarizase tot ce era bun și cinstit în ființa ei. La proces o aștepta condamnarea la moarte, prin împușcare. întemnițată în închisoarea unui oraș de provincie, izolată într-o celulă, avînd în jur doar deținute de drept comun, Ținea Vereș se credea departe de orice' nucleu revoluționar ; avea să se convingă însă în curînd de ceea ce Înseamnă solidaritate comunistă.Autoarea evocă cititorului de astăzi o înălțătoare pagină de eroism : confruntarea gravă, periculoasă, dintre cei care, cu puterea de par-
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Nagy Istvăn : HOGYAN 
TOVABB? (CUM VA FI) - 
roman.
Gaăl Găbor : VALOGATOTT 
[RASOK (SCRIERI ALESE, 
vol. III). — sorieri publicistice 
și studii filozofice.
Salomon Lăszlo : MAJUS 
K£K MADARA (PASAREA 
ALBASTRA DE MAI) — eseuri 
și scrieri
Kacso 
ALATT, 
(FLOARE 
Horvâth 
ARCU ORAR (VERSURI). 
Brassai Viktor: PSLDAZAT 
K6TKEDONEK (PARABOLĂ 
PENTRU SCEPTIC!) — poezii.

publicistice.
Săndor:

ISZAP I
Șl MÎL) — 

Intre :

VIRAG 
FOLOTT

- roman.
JANUS-

Scriitori
gazetari

EDITURA CARTEA ROMANEAS
CA scoate in aceste zile de sub tipar 
primele volume dintr-o serie con
sacrată gazetăriei desfășurate de 
scriitori fi critici literari înainte de 
război și In anii socialismului. 
Semnificația apariției acestor cărți 
chiar in preziua aniversării parti
dului este evidentă : aceste 
prilejuiesc o elocventă și 
privire asupra realităților 
sau prezente. Panoramicul pe 
ele il realizează despre o epocă de 
jumătate de secol — epoca in care 
a fost creat și a activat partidul co
munist — este de o amploare și 
profunzime care impresionează și 
in același timp instruiește pe con
temporanii noștri. Un volum de a- 
cest fel, cuprinzînd articole din tre
cut sau de azi, dezvăluie fapte, 
lumi sufletești, detalii de viață so- 
cial-umană care au generat apoi 
opere literare ori au determinat 
climatul in care s-a dezvoltat li
teratura. Volumele au, așadar, o im
portanță certă pentru studiul li
teraturii, alături de importanța 
pentru înțelegerea epocilor, 
blemelor și oamenilor lor.

Din această serie — in care 
perțile cărților sugerează, 
montaje dibace, coloane de gazetă 
fi chiar indică principalele ziare fi 
reviste unde au scris autorii res
pectivi — apar acum volumele „PENTRU OAMENII ACESTUI PĂMÎNT" de Zaharia Stancu, „VÎR- STELE TIMPULUI" de George Ma- 
covescu și „JURNAL * 
de George Ivașcu. 
asemenea, apropiate 
ție volume semnate de 
mostene Botez, Radu 
nu și se află in pregătire altele de 
Miron Radu Paraschivescu, Gheor
ghe Dinu, Eugen Jebeleanu, Marin 
Preda. Editura are in vedere con
tinuarea seriei cu scriitori din toate 
generațiile, pentru a pune in fața 
cititorilor de azi seria documente
lor concrete, ale actelor de conștiin
ță, de atitudine directă a literaturii 
față cu timpul in care ea este 
creată, a cărui imagine o per
petuează.

volume 
lucidă 

trecute 
care

IEȘEAN"
Sint, de 

de apari-
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Bourea-

Nuvela maghiară contemporană din țara noastră continuă o bogată tradiție autohtonă, creată pe aceste meleaguri intre cele două războaie mondiale, adăugtndu-1, In condițiile In care talentul scriitoricesc se poate dezvolta continuu, noi și semnificative valori estetice.Acum, clnd antologia „Szeresd m ăldket** — „Iubește pe cel vil", care se află In curs de apariție la EDITURA DACIA, din Cluj, în cinstea aniversării a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist Român, ne prilejuiește o trecere în revistă a nu- velelor scriitorilor maghiari din țara noastră, apărute în ultimul sfert de veac, începutul se cuvine a fi marcat cu numele lui Asztalos Istvăn și Nagy Istvăn. Ambii păstrează, desigur, și în condițiile noi, tradițiile nuvelisticii dintre cele două războaie mondiale (numărîn- du-se ei înșiși printre cei ce au contribuit la crearea acestei tradiții), adaptînd valențele expresive ale genului cultivat la mesajul social-politic de imediată actualitate. Prima generație de după eliberare — reprezentată de Suto Andrăs, a- poi de Huszăr Săndor, Szabo Gyula, Fodor Săndor, Papp Ferenc, contemporanii lui Marin Preda, Titus Popovici, Eugen Barbu — se afirmă, de asemenea, prin continuarea spontană a tradiției realismului. Talentul de necontestat al unora dintre ei se manifestă în mod evident încă de la debut, Iar consacrarea, succesul real din punct de vedere artistic vor fi asigurate de profunzimea analizei psihologice, de adîncimea observației sociale a povestirilor și romanelor scrise ‘ anii de mal tîrziu.Ca șl în proza românească, în proza maghiară de la noi apare 1 sfîrșttul celui de-al șaselea deceniu o pleiadă de tinere talente. Asemănător lui D. R. Popescu, Fănuș Neagu, Nicolae Velea. Vasile Re- breanu și Ion Băieșu, care se afirmă mai întîi prin nuvele, primii autori publicați în colecția „Forrâs"

(colecție sinonimă cu „Luceafărul^ — Veres Zoltăn, Bâlint Tibor, “ ■' ’ ‘ ‘ * * ‘ Zoltăn_ nuve-liștl, pentru ca după cîțiva ani să scrie cîteva romane care ilustrează noua etapă a literaturii noastre, dovedindu-se adepții acelorași idealuri umane și artistice pentru care militează în cărțile lor Alexandru Ivasiuc, Nicolae Breban, Augustin Buzura și atîția alți prozatori români. Aici se cuvine să-l amintim și pe Păskândi Geza, poet și dramaturg de talent, care, în povestirile sale parabolice, se opune iraționalului, în numele unei existențe raționale. Din această privire retrospectivă asupra nuvelei maghiare de la noi nu pot lipsi Bodor Adăm, oarecum înrudit ca preocupări cu Păskăndi, și Pusztai Jânos, care, pornind de la o viziune realistă sobră, se află în căutarea unej formule artistice moderne.Așa cum se poate observa și din această antologie, caracterul tradițional al nuvelei maghiare din România a trecut de-a lungul anilor printr-o metamorfoză înnoitoare, limitele genului, coordonatele sale de timp șl spațiu s-au extins. Ceea ce nu implică, desigur, diminuarea răspunderii sociale, a angajamentului cîvic al prozei, cl semnalează o reală îmbogățire în plan etic și estetic.

„INIMA ȚĂRII”

mea 
de lume"Poetul Eugen Frunză a tipărit la un interval scurt două volume de poezii. Primul, „Partea mea de lume" (EDITURA EMINESCU), este ceea ce astăzi se cheamă un volum antologic, adică o selecție realizată chiar de autor a celor mai bune poezii din creația sa, apărute de-a lungul cîtorva decenii, iar al doilea, „Singele nostru de-apoi“ (E- DITURA CARTEA ROMANEASCĂ), cuprinde ultimele sale creații, un ciclu fără titlu dat fiecărei poezii, în- trucit in intenția autorului fiecare dintre ele nu are o semnificație proprie, ci face parte dintr-un tot.în versul clasic, cel mai riguros, Eugen Frunză și-a creat o individualitate bine definită. Fiind înclinat prin temperament sau conștiință spre militantism, el este binecunoscut ca un „scriitor-cetă- țean", ca un „scriitor angajat".Poezia din volumul antologic este, in cea mai mare parte, o poezie care se cere declamată în fața unei mulțimi. Ea aduce a- minte de poezia orală, izvorul poeziei culte. E o poezie de luptă, conștientă, care demonstrează lucid cuprinderea celor mai de seamă momente istorica în orizontul elementar al poeziei, sensibilitatea poetului extragînd din ele tot ceea ce marchează de la început o participare sufletească directă.în „Singele nostru de-apoi". Eugen Frunză realizează o totală schimbare la față și părăsește „partea sa de lume" pentru a trece în alta, mai modernă, cu care încearcă a se deprinde. Părăsește versul clasic, rima răsunătoare a cărei căutare ajunge la soluții fericite și neașteptate, părăsește folosirea imaginilor și a metaforei și trece la o poezie fără ritm și rimă, de o mare simplitate. A făcut-o dintr-o necesitate interioară, voind să exploreze alte surse ale zăcămintelor adunate de sensibilitatea sa de-a lungul vieții sau s-a lăsat sedus de glasul unei alte arte poetice ? Asta se va vedea în evoluția ce va urma. Dar, cu toată transformarea, găsim și în acest volum trăsăturile care au constituit o caracteristică a poeziei sale de dinainte, numai că exprimată în alt fel.

Demostene BOTEZ

Emoționant omagiu adus partidului nostru, cu prilejul semicentenarului său, antologia selectivă de poezie și proză intitulată „Inima țării", tipărită de EDITURA MILITARĂ, reunește in paginile ei creații pătrunse de un ardent patos revoluționar, în care se afirmă cu tărie un umanism de esență, un umanism militant. Tematic, antologia se dovedește a fi unitară, prin aceea că textele pe care le include au menirea de a oferi cititorului o amplă imagine a eticii comuniste, o viziune asupra luptei rodnice a omului nou din cel de-al XX-lea ev : puterea sa )de sacrificiu în anii ilegalității, izbînzile luminosului azi, ascensiunea sigură spre visul de mîine. Unitatea aceasta de concepție și țeluri și-a aflat expresia artistică în cuprinsul celor mai diverse modalități literare ; paginile antologiei ne înfățișează o plăcută alternantă de poezie cu pagini de sugestivă proză— fragmente din romane, nuvele ori povestiri — și cu mișcătoare reflecții și confesiuni.„Inima țării" cuprinde o mare varietate de glasuri și stiluri artistice, de atitudini lirice directe, profund diferențiate, firește, prin timbrul personal și structura temperamentală a fiecărui creator. Dar criteriul unic al selecției și al organizării materialului l-a constituit semnificația, sensul major desprins din slovele scrise în curgerea anilor, în freamătul prefacerilor social- istorice.Prin structura sa, cartea subliniază desăvîrșita unitate a frontului literar. Se vădește din nou, cu acest prilej, că în cîmpul literaturii noastre contemporane, alături de generația vîrstnică, reprezentată

prin Tudor Arghezi, G. Călinescu, Al. Philippide, Zaharia Stancu, Geo Bogza, Eugen Jebeleanu, Mihai Beniuc, Maria Banuș și alți creatori de prestigiu, generația ce s-a afirmat după eliberare, generație reprezentată, de Cassian, A. E.Barbu, Veronica Tulbure, EugenTăutu. Al. Andrițoiu, Tiberiu Utan, se află într-o deosebit de rodnică întrecere cu scriitorii din cel mai tînăr contingent, care au depășit primele trepte ale afirmării, scriitori ca Nichita Stănescu, Cezar Baltag, Ilie Constantin, Ana Blandiana șl mulți ații. Se cuvine să subliniem încă o dată faptul că în peisajul acesta, atît de divers sub raportul genurilor abordate și al

modalităților artistice, stăruie o elevată tendință comună — tendința umanistă — care constituie de fapt și expresia dominantă a oricărei creații angajate în circuitul valoric. Antologia oferă, într-un fel, și posibilitatea examinării tematicii literaturii noastre actuale, care fixează adevăruri privind concepția noastră dialectică despre lume, evocă amploarea și adîncimea eforturilor creatoare ale construcției comuniste.Antologia — îngrijită de Valeriu Râpeanu și Sorin Movileanu — urmărește așadar să evidențieze o idee scumpă nouă, tuturor, anumtț aceea că partidul este inima țării. Acesta este și mesajul antologiei.
E. GROZEA
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„Balada
o

tea lor, voiau să-i ia viața, și cel ce, cu dîrzenie, reușesc să i-o salveze, aminindu-i sentința. Așa a- junge eroina să trăiască momentul eliberării. Este un drum al voinței, curajului, al încrederii într-o cauză dreaptă, al încrederii în om.Dacă în prima parte a cărții remarcăm talentul nativ al autoarei și ne lăsăm cuceriți de sensibilitatea care pare a fi calitatea cea mai pregnantă a scrisului ei — în ciuda unor stîngăcii vizibile — în .partea a doua remarcăm un condei format. Romanul Ecaterinei Lazăr este o carte a întrebărilor care își găsesc răspuns. „Aveam optsprezece ani" este mai presus de orice o carte militantă, romanul unei generații, romanul tinereții ce nu se lasă pîngărită. Eroina Ecaterinei Lazăr trăiește într-adevăr ceea ce ne-am obișnuit a numi astăzi, cu un termen poate cam uzat prin prea multă utilizare, o situație-limită. La hotarul dintre viață și moarte, ea ocolește bravada, justificindu-și triumful, ca întreaga ei generație revoluționară, printr-o remarcabilă robustețe spirituală.
Domnica FILIMON

„Explozie înăbușită" — volum apărut în EDITURA EMINESCU — marchează o nouă prezență a poetului Mihai Beniuc in perimetrul romanului, închinat „amintirii celor căzuți pentru victoria comunismului", romanul reprezintă povestea vieții agitate a unui vechi ilegalist, participant de-a lungul a mai bine de trei decenii la desfășurarea mișcării revoluționare din țara noastră. Ilarie Pan- tea, „soldat, profesor, comunist", rememorează dintr-o perspectivă dramatică traiectoria existenței sale. întregul roman investighează cu minuțiozitate evoluția unei conștiințe revoluționare confruntată brutal cu realitatea necruțătoare a anilor de teroare, cind acțiunile comuniștilor erau pindite de pretutindeni de imense pericole, care duceau la pierderea libertății și. de multe ori, chiar a vieții.
>aa/vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv

LITERATURA IN 
TE“ (studii de 
rară).
Letay Lajos : 
PUBLICISTICE" 
maghiară). 
Nagy Istvăn : 
DERMATEI" în 
ghiciră.
Ion Brad: „DESCOPERIREA 
FAMILIEI".
Francisc Munteanu : „STATU
ILE NU RÎD NICIODATĂ",

EDITURA EMINESCU 
„COLOCVIU CRITIC. Opera 
durabilă" (eseuri],
Vasile Nicorovici, Traian Fi
lip : „DILUVIUL SAU APELE 
LUI SATURN" (reportaje).
Eugen Barbu: „FACEREA 
LUMII".
Titus Popovici: „STRĂINUL". 
Constantin Chiriță : „INTIL- 
NIREA".

EDITURA MILITARĂ
Nicolae Labij : „VIRSTA DE 
BRONZ".
Grigore Hagiu : „CINTECE". 
Haralamb Zincă : „Șl A 
FOST ORA H".

în condițiile aspre ale ilegalității, ale muncii conspirative, Ilarie Pantea este chemat să dea măsura capacității sale prin- tr-un act care ar fi dus — în intenția organizatorilor — la o intensificare a rezistentei armate a maselor. Comunist conștient de îndatoririle sale, Ilarie Pantea se află într-o situație în care posibilitatea de a „alege" se duce la o singură riantă : aceea de aprima un colonel neamț, fost coleg de studii șl prieten. Această cale va fi urmată în numele celor mai scumpe idealuri revoluționare, conștient că actul său servește o cauză superioară. Acțiunea comunistului Ilarie Pan- tea are ca rezultat, prin intervenția unor agenți al Siguranței, pierderea femeii iubite, sacrificiu acceptat însă pentru binele cauzei. Cu timpul,

evoluția evenimentelor îi demonstrează că acțiunea sa a avut un pronunțat caracter de inutilitate și de risc, că ea nu slujea decît unor interese egoiste. Această constatare declanșează o adevărată obsesie a faptului săvîrșit, urmată de strădaniile tragice de a afla adevărul. Și adevărul se lasă greu decantat în acea înlănțuire de evenimente, unde prietenul și dușmanul, binele și răul, necesitatea și întîmplarea, obiectivul și subiectivul aveau granițe atît de labile, criterii de departajare adeseori greu de sesizat. Imaginea acțiunii sale, în parte nefondată, cel puțin în ceea ce privește prietenul, arestat între timp și deportat într-un lagăr, este un prilej de a medita cu luciditate a- supra cursului evenimentelor, de a urmări acțiunile întreprinse de re-

voluționari în acele timpuri și de a le confrunta cu cerințele și solicitările actuale printr-o judecată obiectivă.Prin marea cuprindere a vieții, a realităților sale dinamice și contradictorii, „Explozie înăbușită" devine o mărturie patetică, responsabilă, a luptătorului comunist. Situată cu egală îndreptățire în cîmpul prozei analitice, al memorialisticii și al jurnalisticii politice, ape- lînd la mijloace de expresie artistice adecvate fiecărui gen (de aici și o vizibilă fragmentare stilistică), luminînd adeseori laturi mai puțin cunoscute ale realității investigate, romanul lui Mihai Beniuc atrage prin acuitatea observației, prin intensitatea trăirii, constituind o cuprinzătoare dezbatere despre etica comunistului zilelor noastre.

Volumul munistului EDITURA rului Nicolae Tăutu se înscrie sub semnul unei autentice generozități a trăirii, fiecare ciclu succedîndu-se ca o însumare de efigii ale eroilor anonimi, luptători și constructori. Tonul frust, sinceritatea, expresia directă de comunicare se dovedesc capabile să rodească strofe vibrînd de o nobilă angajare a gîndului și a faptei : „Sînt fluierul de fag prin care cîntă țara / în mine se ascultă mătasea din drapel, / în mine Voro- nețul își colorează vara / și-am fecundat sămînța întîiului oțel..." („Urmașul").Un motiv reluat ritmic în secvențele discursului liric al meșterului Manole, simbol al creșterii prin dăruire, pe care autorul tează alternativ, cînd la izvoarele societății noastre românești, ca vizionar și ctitor, cînd în prezent, unde, multiplicat în 20 000 000 de meșteri, ordonează timpul în formele concrete ale vieții, îl trece în fructele efortului, conferindu-le incandescență : „Voi calfe mari, voi meșteri și zidari I incandescente dăruiri din mine, / nucleul dens a- prins de noi Icari / statornicea in litere destine". („Douăzeci de milioane").într-o convingătoare poezie : „Tărie", autorul vede în cuvintul lui Manole un simbol pilduitor, catalizator de energii, prin care tradiția se incorporează în formele cele mai actuale ale civilizației noastre socialiste și ale progresului : „Cuvintul lui Manole răsare din pă- mînt / din veacuri ne pulsează viața-i în artere / e magma dăruirii, arzînde în cuvînt, / înțelepciunea vie, intreaga sa putere".

Evocînd marile evenimente : războiul, insurecția, reconstrucția, Nicolae Tăutu dă o finalitate etică scurgerii timpului, retrăiește istoria, reactualizînd-o cu fior : „Pașii de atunci, vorbele rostite, / mai foșnesc severe seara în salcim, / străzile devin pagini tipărite / din istoria scrisă ieri pe caldarîm" („Pe locurile insurecției").Poet-cetățean, ipostază pentru care autorul volumului are certă vocație, artistul aude cu mândrie „ecoul pur al vremii viitoare", se simte chemat să se înalțe prin lirica sa pînă la perspectiva pe care numai viața însăși a țării i-o poate oferi.Volumul de versuri „Balada comunistului fără nume" reprezintă o reală contribuție lirică dedicată aniversării semicentenarului partidului, o profesiune de credință pătrunsă de convingerea că arta este chemată să sublimeze fiecare gînd și gest patetic, să celebreze jertfa comunistă, largul estuar de vise al prezentului.

EDITURA JUNIMEA
Ion Dodu Bălan : „CUVIN
TELE AU CUVINTUL" (e- 
seuri).
Dumitru Ignea : „CONDAM
NAȚI LA MOARTE" (roman). 
Teodor Hrib : „CRONICA DE 
LA ARBORE".
Radu Cârneci : „CINTÎND 
DINTR-UN ARBORE".
Vasile Constantinescu : „LA 
ȚĂRMUL CLIPEI".

Uniunea Scriitorilor, sub egida Frontului Unității 
Socialiste, organizează un festival literar:

PARTIDUL COMUNIST ROMÂN
SĂRBĂTORIT DE SCRIITORII DIN ROMÂNIA
Festivalul este consacrat celei de-a 50-a aniversări 

a întemeierii Partidului Comunist Romăn și va avea loc 
în Sala Ateneului Romăn, miercuri, 28 aprilie 1971, 
orele 18.

Scriitorii vor citi din lucrările lor.
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MITINGUL PRIETENIEI
ROMÂNO-COREENEtn sala Operei Române a avut loo joi după-amiază mitingul de prietenie, organizat cu prilejul vizitei In tara noastră a delegației militare a Republicii Populare Democrate Coreene, condusă de general de armată O Gin U, membru al Biroului Politia și secretar al Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, șef al Marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene.Au luat parte tovarăși! Dumitru Popa, membru al Comitetului Executiv ai C.C. al P.C.R., prim-eecretar al Comitetului municipal București al P.C.R., primarul general al Capitalei, general-colonel Ion Ioniță, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major, general-locotenent Ion Coman, adjunct al ministrului forțelor armate, secretar al Consiliului politic superior, adjunct! ai ministrului forțelor armate, generali șl ofițeri, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni al muncii din întreprinderile CapitaleiAu luat parte Kang Iăng Săp, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, membri ai ambasadei, precum îi atașați militari ai unor misiuni diplomatice acreditați la București.Au fost intonate imnurile de stat ale R. P. D. Coreene și Republicii Socialiste România.Mitingul a fost deschis de tovarășul Petre Constantin, secretar al Comitetului municipal București al P.C.R.Luând cuvîntul, tovarășul Dumitra Popa a salutat prezenta în țara noastră a delegației militare a Republicii Populare Democrate Coreene. Căldura cu care au fost întâmpinați distinșii oaspeți incă din momentul sosirii pe pămîntul patriei noastre — a spus vorbitorul — reprezintă o mărturie grăitoare a sentimentelor de stimă, prietenie și solidaritate in- temaționalistă pe cano poporul român le nutrește față de poporul coreean, față de Republica Populară Democrată Coreeană.După cum se știe, a spus vorbitorul, ca urmare a ocupării părții de sud a Coreei de către S.U.A., țara este scindată, iar coreenii din sud sint siliți să trăiască de peste 25 de ani despărțit! de frații lor din nord. România își exprimă sprijinul deplin față de poziția Republicii Populare Democrate Coreene în problema reunificării pașnice a țării.Poporul român este pe deplin solidar cu aspirațiile poporului coreean, ca o singură națiune, de a trăi liber și Independent într-o patrie unită, democratică și prosperă ; el susține activ cauza dreaptă a poporului coreean pe arena mondială, pronun- țtndu-se cu hotărîre pentru retragerea trupelor americane aflate în Coreea de sud, pentru respectarea dreptului sacru al poporului coreean de a-și rezolva destinele, corespunzător voinței și intereselor sale naționale, pentru încetarea oricărui amestec în treburile sale interne.In continuare,, vorbitorul a trecut succint în revistă succesele obținute d« poporul român în construcția socialistă, relevind atmosfera entuziastă cu care toți oamenii muncii întâmpină glorioasa aniversare a semicentenarului Partidului Comunist Român.După ce a înfățișat poziția României în principalele probleme ale situației internaționale actuale, constanta preocupare a partidului și guvernului țării noastre pentru întărirea unității țărilor socialiste, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a tuturor forțelor Frontului antiimperialist, tovarășul Dumitru Popa a spus în încheiere : Ne exprimăm convingerea că vizita de

Vizitele delegației militare 
a R. P. D. CoreeneJoi dimineață, generalul de armată O Gin U, șeful Marelui Stat Major al Armatei Populare Coreene, și persoanele care îl însoțesc au fost oaspeții întreprinderii „Optica Română" (I.O.R.) din Capitală, unde au fost întîmpinați de general-maior ing. Ștefan Ispas și ing. Ion Rențea, directorul întreprinderii.Militarii coreeni au vizitat apoi uzinele „23 August", unde au fost salutați de ing. Stelian Grindeanu, directorul general, și ing. Marin Ena- che, secretar al comitetului de partid.Gazdele au prezentat militarilor coreeni cîteva din produsele uzinelor. 

legației militare a Republicii Populare Democrate Coreene în țara noastră va contribui la întărirea pe mai departe a prieteniei dintre popoarele român și coreean. In numele populației capitalei noastre, al întregului popor român, vă rog să transmiteți poporului frate coreean uri călduros mesaj de solidaritate și prietenie, împreună cu urarea ca, sub conducerea Partidului Muncii din Coreea, în frunte cu tovarășul Kim Ir Sen, să obțină noi succese de seamă în opera de construire a socialismului, de Înflorire și întărire a țării, în înfăptuirea aspirațiilor sale istorice — re- unificarea patriei.A luat apoi cuvîntul tovarășul O Gin U.După ce a transmis poporului român și militarilor forțelor noastre armate salutul de luptă al poporului coreean și al militarilor armatei populare coreene, vorbitorul a spus : Poporul frate român este un popor glorios, care a dus o luptă curajoasă pentru libertatea și independența patriei sale. După eliberare, el a pășit pe drumul creării unei vieți noi și fericite, iar astăzi, sub conducerea Partidului Comunist Român, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, duce o luptă plină de abnegație pentru progresul continuu al României socialiste, corespunzător programului trasat de cel de-al X-lea Congres al P.C.R. Poporul coreean și militarii Armatei Populare Coreene se bucură sincer de succesele obținute de poporul frate român șl militarii forțelor armate române.Generalul de armată O Gin U s. relevat în continuare succesele obținute de poporul frate coreean în dezvoltarea economiei și culturii R.P.D. Coreene, în desfășurarea construcției economice, paralel cu cea pentru apărarea patriei. Vorbitorul s-a referit apoi la mișcarea maselor largi ale populației din Coreea de sud — muncitori, țărani, tineri, studenți și intelectuali — care desfășoară o eroică luptă de salvare națională împotriva imperialismului american, pentru democratizarea societății sud-coreene, pentru unificarea independentă a patriei, sarcină națională supremă a întregului popor coreean. în numele întregului popor coreean și al militarilor Armatei Populare Coreene, a spus vorbitorul, exprim recunoștință profundă poporului frate român și militarilor forțelor armate ale României socialiste pentru sprijinul și solidaritatea activă pe care le manifestă cu lupta dreaptă a poporului nostru, pentru a Izgoni imperialismul american din Coreea de sud și a unifica patria în mod independent.în încheiere, tovarășul O Gin U a spus : Poporul și militarii armatei noastre populare prețuiesc în mod deosebit prietenia șl coeziunea cu poporul frate român și militarii forțelor armate ale Republicii Socialiste România și constată cu deosebită bucurie faptul că ea se dezvoltă în bune condiții pe zi ce trece. Avem toată convingerea că vizita în țara noastră a delegației Marii Adunări Naționale și a Consiliului de Stat ale Republicii Socialiste România și a de- degației militare române, precum și actuala vizită în țara dv. a delegației noastre militare vor aduce în continuare o contribuție și mai mare Ia întărirea și dezvoltarea pe mai departe a relațiilor de prietenie și colaborare statornicite între popoarele șl armatele țărilor noastre, pe baza principiilor marxism-lențnismului și internaționalismului proletar, spre binele intereselor popoarelor din țările noastre și al cauzei revoluției mondiale.După miting, Ansamblul artistic „Doina" al armatei a prezentat un spectacol, reunind dntece închinate partidului șl patriei, poeme coregrafice inspirate din activitatea poporului român și a armatei, dansuri, precum și cîntece coreene. Vii aplauze au răsplătit pe artiști. (Agerpres)

In continuare, delegația militară coreeană a vizitat Academia militară, unde a fost întîmpinată de general de armată Ion Tutoveanu, comandantul Academiei, și locțiitorii acestuia. Oaspeții au luat cunoștință de structura programului de învățămjnt, moderna bază materială de care dispune Academia, preocupările corpului didactic și ale ofițerilor elevi in domeniul cercetării științifice.Delegația militară coreeană a fost însoțită de general-colonel Ion Gheorghe, prim-adjunct al ministrului forțelor armate și șef al Marelui Stat Major. (Agerpres)

Cu prilejul aniversarii 
nașterii lui V. I. LeninLa Casa prieteniei româno-sovie- tice din Constanța a avut loc joi după-amiază o adunare consacrată aniversării nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, la care au participat oameni al muncii din întreprinderile și Instituțiile din localitate. Expunerea a fost făcută de lectorul universitar Vladimir Robu, președintele Comitetului județean Constanța pentru cultură și artă.La adunare au luat, de asemenea, parte M. I. Hoșev, consul general al U.R.S.S. la Constanța, șl membri al consulatului.

Noul mers al trenurilorCu începere de la 23 mai va intra în vigoare noul mers al trenurilor, care va rămîne valabil pină la data de 27 mai 1972.Printre noutățile care ni le oferă noul orar al Căilor Ferate Române remarcăm aceea că pe magistrala București—Craiova—Tr. Severin—Timișoara trenurile rapide „Traian* și acceleratele 101/102 vor circula în unele sectoare cu o viteză de pînă la 140 de km pe oră : astfel, distanța dintre Capitală și stația terminus se reduce cu 40 de minute. Totodată, amintim punerea în circulație a u- nor noi trenuri cu o viteză de 120 de km la oră, cum ar fi rapidul „Maramureș" pe distanța București—Teiuș— Satu Mare, acceleratele 831/832 de pe traseul București—Tulcea, precum și cele de pe ruta București—Constanța. S-a avut în vedere și scurtarea timpului de parcurs la personalele di
r

*

î

Cursuri de calificare la Uzinele „23 August'-Bucureș  tiPentru a veni în ajutorul muncitorilor necalificați, dornici să Învețe o meserie. Uzinele „23 August" București organizează cursul de calificare de scurtă durată. în cadrul acestor cursuri, muncitorii sînt pregătiți în meseriile de strungari, frezori, ra- botori, rectificatori, găuritori, sudori, electricieni, turnători, o- țelari, forjori, macaragii. Candi- dații pentru cursurile de calificare trebuie să îndeplinească următoarele condiții : studii : minimum 7—8 clase elementare. Vîrsta : de la 18 la 40 de ani. Pentru meseriile de turnători,

| CONSTANTIN MĂNESCU |
în ziua de 21 aprilie 1971 a încetat din viață, după o lungă ți grea suferință, tovarășul Constantin Mănes- cu, vechi militant de seamă al mișcării muncitorești din țara noastră, membru ai Partidului Comunist Român din anul 1921.Născut la 1 decembrie 1882, în București, tovarășul Constantin Mănescu încă din anul 1898 a luat le- ?ătura cu vechea mișcare socialistă, n perioada do după anul 1900, împreună cu I. C. Frimu, Ștefan Gheorghiu. Al. Constantinescu, Gh. Cristescu, Gh. Niculescu-Mizil, Valerian Prescură și alțl militant! de seamă ai clasei muncitoare, a adus o contribuție importantă la promovarea ideilor socialismului în țara noastră, la organizarea și activizarea unor organizații cu caracter muncitoresc ca societatea „Munca". „Cercul socialist", „România muncitoare", diferite organizații de luptă sindicală. O activitate neobosită a desfășurat în rândurile muncitorilor petroliști de pe Valea Prahovei, alături de Ștefan Gheorghiu.în anul 1907 a luat parte activă la Congresul sindicatelor din România, iar în 1910 a participat la Congresul de refacere a P.S.D., militînd cu însuflețire în rîndurlle partidului muncitoresc șl ale sindicatelor pentru apărarea intereselor clasei muncitoare.Tovarășul Constantin Mănescu a militat cu fermitate împotriva primului război imperialist. In tot timpul activității sale revoluționare s-a remarcat ca publicist talentat în paginile presei muncitorești din țara noastră.în anii 1914—1918 a fost secretar general al Uniunii muncitorilor din transporturi, desfășurînd o activitate susținută organizatorică și pentru apărarea muncitorilor împotriva exploatării capitaliste, tn 1918 a făcut

Participanții au vizionat apoi filmul documentar sovietic „Lenin cel viu".
★

La Alexandria a avut loc o adunare populară consacrată Împlinirii 
a 101 ani de la nașterea lui Lenin. Despre viața și opera lui V. I. Lenin a vorbit Marin Nisipașu, prim-vice- președinte al Consiliului popular județean Teleorman.La cinematografele din județul Teleorman au rulat filme consacrate vieții și activității marelui titan al gindirii șl acțiunii revoluționare.(Agerpres)
recte din București spre — Timișoara, Cluj, Constanța, Galați, Satu-Mare și Iași. Durata călătoriei de la București la Timișoara se reduce, de pildă, cu 107 minute, iar cea pînă la Satu-Mare cu aproape două ore și jumătate.Au fost luate, de asemenea, o serie de măsuri privind îmbunătățirea traficului feroviar în sezonul estival spre stațiunile situate pe litoralul românesc al Mării Negre, numărul locurilor în trenurile spre această destinație dublîndu-se. Pe acest traseu, rapidele „Tomis" și acceleratele 851/852 nu vor avea nici o oprire între București și Constanța. Se are în vedere și crearea unor condiții mai bune pe traseele foarte solicitate, respectiv spre stațiunile balneo-climate- rice. (Agerpres)

forjori, oțelari și macaragii se primesc și absolvenți a 4 clase elementare. Pe timpul școlarizării, salarizarea se face conform H.C.M. 2 105/1969. Cei interesați se vor adresa zilnic la Serviciul Personal — învățămînt (telefon 43 40 40 interior 4).în același timp Uzinele „23 August" angajează urgent, din București și provincie, strungari, frezori, rectificatori, găuritori, rabotori, lăcătuși, sudori, turnători. oțelari, electricieni, macaragii. De asemenea, angajează economiști, tehnicieni și merceologi pentru Serviciul de aprovizionare, cu buletin de Capitală.
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parte din Comitetul de conducere al grevei petroliștilor și ceferiștilor din Ploiești. In octombrie 1920 a participat activ la organizarea și desfășurarea grevei generale din România.Tovarășul Constantin Mănescu a participat cu toată fermitatea la organizarea congresului din mai 1921 de transformare a partidului socialist în Partidul Comunist Român și afilierea lui la Internaționala a IlI-a. A fost arestat, împreună cu ceilalți delegați La congres, cărora li s-a înscenat monstruosul proces din Dealul Spirii. După eliberarea din închisoare, a muncit cu aceeași abnegație în cadrul Sindicatelor Unitare ți în Blocul Muncitoresc Țărănesc, luptînd activ pentru Frontul unio muncitoresc a cărei una din expresii au fost luptele revoluționare greviste

Cronica zilei
Joi dimineața, aenatorul american Fred R. Harris s-a întîlnlt la sediul Marii Adunări Naționale cu Aurel Vljoli, președintele Comisiei econo- mico-financiare a M.A.N.In aceeași dimineață, oaspetele a avut o întrevedere cu ministrul oo- merțului exterior, Cornel Burtică.După-amiază, oaspetele american a vizitat noi cartier» din Capitală și Muzeul satului.
în onoarea senatorului, Aurei Vl

joli a oferit un dineu.
★Seth Spaulding, directorul Departamentului învățămîntului secundar și superior al U.N.E.S.C.O., și Joseph Herman, directorul Diviziei invăță- mîntuiui superior din cadrul acestei organizații, care ne-au vizitat țara ca oaspeți ai Ministerului Invățămlntu- lui, au părăsit joi Capitala.
★Joi a sosit în Capitală Maurice Schlogel, administrator, director general al Băncii Credit Lyonnais din Paris, care, la invitația președintelui Consiliului de Administrație al Băncii Române do Comerț Exterior, Vasile Voloșenluc, va face o vizită In țara noastră.în după-amiaza aceleiași zile, Maurice Schlogel și persoanele care îl însoțesc au purtat convorbiri cu conducerea Băncii Româna de Comerț Exterior. *La Galați s-a Încheiat joi sesiunea tehnico-științifică intitulată „Zilele tehnicii româno-iugoslave", acțiune de colaborare între Consiliul Național al Inginerilor și Tehnicienilor din România și Uniunea Inginerilor și Tehnicienilor din R.S.F. Iugoslavia.Cu acest prilej au fost prezentate în fața specialiștilor în oonstrucția de nave o serie de referate și comunicări științifice, s-au făcut demonstrații practice și s-a vizitat orașul și șantierul naval.

(Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele de î4, 

25 și 26 aprilie a.c. In țară : Vreme în 
general frumoasă și călduroasă, mal 
ales la începutul intervalului. Cerul va 
fi variabir, cu înnorări mal accentuate 
în vestul și nordul țării, unde vor că
dea ploi locale și sub formă de averse, 
însoțite izolat de descărcări electrice. 
Vînt slab pînă la potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse între 4 șl 
14 grade, iar maximele între 15 șl 25 de 
grade. In București : Vreme în general 
frumoasă și călduroasă. Cerul va fl va
riabil. Vînt slab pînă la potrivit. Tem
peratura se menține ridicată.

ale petroliștilor din Valea Prahovei din anul 1933. Pentru activitatea sa consecventă, revoluționară, dăruită clasei muncitoare din mijlocul căreia făcea parte, a fost condamnat In mal multe rînduri și închis la Doftana, Caracal și Tg. Jiu.După 23 August 1944 și-e continuat activitatea revoluționară în cadrul mișcării sindicale, îndeplinind, în a- celași timp, importante sarcini pe linie de partid și de stat.Pentru Îndelungata și consecventa sa activitate revoluționară a fost distins cu numeroase ordine șl medalii ale Republicii Socialiste România.Constantin Mănescu, prin munca sa neobosită desfășurată timp de a- proape 7 decenii, cu înaltă conștiință de clasă și profund devotament, a adus o contribuție de seamă la lupta pentru eliberarea clasei muncitoare de orice exploatare, la triumful ideilor socialiste, la opera de făurire a noii orîndulri pe pămîntul patriei noastre.Amintirea luminoasă a tovarășului Constantin Mănescu va rămîne ne- ștearsă în inimile noastre.COMITETUL JUDEȚEAN PRAHOVA AL P.C.R.COMITETUL FOȘTILOR LUPTĂTORI ANTIFASCIȘTIDIN REPUBLICA SOCIALISTA ROMÂNIA
★Corpul neînsuflețit al tovarășului Constantin Mănescu se află depus la Sala Palatului Culturii din Ploiești.Publicul are acces vineri, 23 aprilie, între orele 10—12 și 14—18 și simbătă 24 aprilie între orele 10—13,15.Mitingul de doliu va avea loc simbătă, 24 aprilie 1971, ora 15,00 la cimitirul Bolovani.

ADUNAREA EESIhi DE EA IIFEilIN
CONSACRATA CEHI DE-A Z5-A

ANIVIRSÂRIA CDEĂDII l'.S.II.G.
de Walter Ulbrichtspus în oontinuare vorbitorul — au condus la victorie relațiile de producție socialiste în Republica Democrată Germană, prin trecerea tuturor mijloacelor de producție industriale hotărîtoare în proprietatea poporului, prin organizarea economiei planificate socialiste și prin unirea tuturor țăranilor în întovărășiri agricole de producție. Prin aceasta, a fost îndeplinită sarcina fundamentală a revoluției socialiste. De atunci înainte, socialismul s_a dezvoltat în R.D.G. pe baza sa proprie. Sosise timpul ca, pe baza învățăturilor teoretice ale marxlsm-leninismului și a experienței primei etape a construcției socialiste, să se elaboreze programul socialismului. Partidul a recunoscut la timp noile probleme și sarcini și a aprobat la cel de-al VI-lea Congres din 1963 programul socialismului. De atunci s-a început construirea pe plan multilateral a sistemului societății socialiste. Caracteristica pentru aoeasta au fost dezvoltarea democrației socialiste, elaborarea ți înfăptuirea treptată a sistemului economic al socialismului și dezvoltarea culturii naționale socialiste.Conștient de faptul că dezvoltarea societății socialiste este un proces de lungă durată, partidul a trasat, la al VII-lea Congres al său, sarcina construirii societății dezvoltate a socialismului. Aceasta înseamnă dezvoltarea complexă, pe bază științifică, a economiei, științei și tehnicii, a ideologiei, învățămîntului șl culturii, precum șl a altor domenii, spre binele poporului.Walter Ulbricht a făcut cunoscut că planul economiei naționale în perioada 1966—1970 a fost îndeplinit. Programul socialismului, a subliniat el, se realizează datorită muncii cetățenilor republicii noastre și conducerii consecvente de către partidul revoluționar al clasei muncitoare și organele de stat ale R.D.G. Grație inițiativei creatoare a muncitorilor, țăranilor, intelectualității, grație întrecerii socialiste și economiei planificate socialiste, venitul național a crescut față de anul 1950, de la 27,2 la 108,3 miliarde mărci în anul 1970, adică de aproape patru ori. Producția Industrială de mărfuri a crescut, în aceeași perioadă, de la aproximativ 30 la peste 160 miliarde mărci, iar nivelul de trai al populației s-a ridicat permanent. Este un mare succes că am izbutit, printr-o muncă științifică consecventă, să ne includem în revoluția tehnico-științifică.Walter Ulbrlcht a relevat că este necesar ca legile economice ale socialismului să fie aplicate în modul cel mai eficient pentru a spori, prin aceasta, in continuare puterea economică a R.D.G. Menționînd că mai există încă greutăți, vorbitorul a spus : In această luptă pentru construirea societății socialiste dezvoltate, în care apar deja germeni al comunismului, clasa muncitoare se ridică tot mai mult deasupra vechii lumi a exploatării omului de către om. Devine tot mai evidentă în toate domeniile superioritatea de principiu a sistemului socialist față de cel imperialist.Inițiativa creatoare a oamenilor muncii, cunoștințele lor profesionale, Înțelegerea de către ei a corelațiilor sociale și conștiința lor cetățenească capătă noi dimensiuni, a relevat Walter Ulbricht. De aceea, este necesar să se îndeplinească consecvent sistemul de instruire unitar, să se impună pas cu pas sistemul de instruire în continuare a oamenilor muncii și să se satisfacă necesitățile spirituale crescinde prin dezvoltarea culturii naționale socialiste.Vorbitorul a subliniat că „aceste «uccese nu ar fi fost posibile fără sprijinul dezinteresat al Uniunii Sovietice, fără prietenia indestructibilă germano-sovietică".în ultima parte a cuvlntărll sale, Walter Ulbricht s-a ocupat de unele probleme ale situației internaționale, relevînd marile posibilități concrete de colaborare a statelor și popoarelor europene în cadrul coexistenței pașnice și al unui sistem de securitate europeană. Acestui scop îi servesc pregătirea și ținerea unei conferințe de securitate europeană. „Stabilirea de relații normale între toate statele europene, inclusiv între Republica Federală și Republica Democrată Germană, pe baza dreptului internațional, a spus vorbitorul, contribuie, de asemenea, la progresul cauzei securității europene și stimulează colaborarea pașnică a tuturor statelor europene. în primul rînd In domeniul economic, spre binele tuturor".

Cuvîntarea rostităBERLIN 22 (Agerpres) — La adunarea festivă de la Berlin consacrată celei de-a 25-a aniversări a creării Partidului Socialist Unit din Germania a rostit o cuvîntare Walter Ulbrlcht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, transmite a- genția A.D.N.Principiile șl țelurile adoptate în unanimitate la Congresul de unificare — primul congres al Partidului Socialist Unit din Germania — au făcut posibilă unirea tuturor forțelor antifasciste, au trasat calea înfăptuirii cu succes a revoluției democratice antifasciste și au orientat privirile către drumul spre socialism, a spus Walter Ulbricht. Referindu-se la faptul că clasa muncitoare germană datorează eliberării de către Uniunea Sovietică șansa Istorică de a smulge din rădăcini imperialismul german, de a desfășura cu succes lupte pentru puterea politică și de a crea pe o bază mar- xist-leninistă partidul unit al clasei muncitoare, Ulbricht a declarat : „U- nirea clasei muncitoare In zona de ocupație sovietică s-a realizat în favoarea poporului într-o luptă de clasă aprigă și complicată în jurul problemei decisive : care pe care, în lupta pentru caracterul noii orîndulri sociale. Problema fundamentală era fie restabilirea unei ordini burghezo- parlamentare, după modelul de la Weimar, sub conducerea marii burghezii, fie orînduirea antifascistă democratică, sub conducerea clasei muncitoare. Avangarda clasei muncitoare a soluționat această problemă în favoarea sa, deoarece a ținut seama de învățămintele istoriei, a acționat unit și a abordat toate problemele în mod principial, de pe poziții marxiste".O sarcină fundamentală a revoluției antiimperialiste a fost soluționată de clasa muncitoare prin faptul că a distrus baza economică a dominației imperialismului, a spus In continuare Walter Ulbricht. Bazîndu-se pe puterea politică cucerită prin luptă, oamenii muncii din Saxonia au decis, printr-o opțiune a poporului, In mod democratic, să exproprieze întreprinderile criminalilor naziști și ale criminalilor de război și să le treacă în proprietatea poporului. Apoi, muncitorii au luat in propriile mîini fostele mari întreprinderi ale criminalilor de război și ale naziștilor din întreaga zonă de ocupație sovietică, conform deciziilor administrațiilor landurilor și provinciilor, realizind prin aceasta și în domeniul economiei dreptul lor la autodeterminare. în Întreprinderii» private, care nu fuseseră expropriate, muncitorimea și-a impus dreptul de participare la luarea hotărîrilor și controlul asupra producției. In lupta pentru lichidarea puterii economic» a junkerilor, clasa muncitoare și-a consolidat alianța cu țăranii muncitori. în cadrul reformei agrare democratice, ea a ajutat ca pămîntul marilor latifundiari să fie împărțit țăranilor săraci, muncitorilor agricoli și strămutaților.Ulbricht a relevat apoi faptul că în zonele de ocupație occidentale a fost pregătit terenul pentru restaurarea puterii monopolurilor. In același timp, conducerea social-democrațlei vest-germane a afirmat că un front unit ai clasei muncitoare și al tuturor oamenilor muncii nu ar fl posibil deoarece partidul comunist nu se pronunță pentru democrație, a spus vorbitorul. Noi nu numai că am demonstrat angajarea comuniștilor pentru democrație, dar am realizat pentru prima dată democrația pe pămîntul german, ps baza unității revoluționare a comuniștilor și social- democraților și a frontului unității lor cu toți oamenii muncii.Istoria a demonstrat In mod incontestabil, a declarat Walter Ulbricht, că nu există alt drum decît acela al frontului unității antiimperialiste In lupta pentru pace și pentru interesele oamenilor muncii, cu scopul impunerii unei democrații reale pentru popor.Vorbitorul a relevat apoi procesul realizării unității P.C.G. și P.S.D., precum și rolul conducător al P.S.U.G. In două revoluții, cea democratică antifascistă și revoluția socialistă, în formarea Republicii Democrate Germane ca stat național german socialist, precum și în înfăptuirea programului socialismului. El a declarat că realizările istorice ale clasei muncitoare și ale partidului ei în construirea cu succes a bazelor socialismului trebuie apreciate cu atît mai mult cu cit ele au fost obținute într-o luptă de clasă aprigă împotriva imperialismului.Clasa muncitoare și aliații săi — a

cinema

17,00

teatre

t

— 20; (sala din atr. Academia!) i 
De ce a furat «meni mingea t
— 17.
• Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) ; Blmblrică — 
19,30; (sala din Calea Victoriei 
nr. 174) : La grădina „Cărăbuș*
— 19,30.
• Circul „Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.
• Teatrul Mic : Fata oare a făcut 
o minune — 20.

• Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 18; 18,45; 21,15.
• Zestrea domniței Ralu : LU
CEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45 MODERN — 9; 11,15; 
13,30; 18; 18,15; 20,30.
Î Haiducii Iul Șaptecal; Zestrea 

omnițel Ralu: FAVORIT — 9;
12,30; 16; 19,30.
• Haiducii Iul Șaptecal: CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 18;
18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 11,11; 
13,30; 16; 18,15; 20,30, GLORIA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Trimis extraordinar : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30;
20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL 
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21, 
SALA PALATULUI — 17 (seria 
de bilete — 3669); 20,15 (seria de 
bilete — 3670).
• Mihal Viteazul : LUMINA — 
9,45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15; 19, DRUMUL SĂ
RII — 15; IB, FLOREASCA — 15,30; 
19,30.
• Butch Cassidy șl Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 8.30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MELODIA — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
• 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.
• Lumea comică a lui Harold 
Lloyd — 9, Colina — 10,30; 12,30; 
14,30, Lanțul — 16,30; 18.45, Rancho 
Notorious — 21 : CINEMATECA 
(sala Union).
a Cei trei care au speriat Vestul: 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; AURORA — 9; 11,15;

18; 20,15, TOMIS — 9; 
16; 18,15 FLA

MURA — 8; 11,13; 13,30; 18; 18,11; 
20,30.
• 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 : BUZKȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Eliberarea : DACIA — 8,43—
19,30 în continuare.
• Prețul puterii : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 18; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30.
• Vagabondul : UNIREA — 10;
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor: FEREN
TARI — 15,15; 17,45; 20,15. MUN
CA — 15,30; 18; 20,15.
S Trandafiri roșit pentru Ange- 

ca : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Tripla verificare : CRlNGAȘI 
— 15,30; 18; 20,15.

I NICOLAE BAGDASAR | SIERRA LEONE

S. STEVENS ALES PREȘEDINTE AL REPUBLICIIFREETOWN 22 (Agerpres). - Slaka Stevens, care deținea postul de prim-ministru a! Sierrei Leone, a fost ales de membrii parlamentului președinte al republicii.Alegerea sa a intervenit Imediat după ce parlamentul a adus un a-
mendament Constituției Reptiblicil Sierra Leone referitor la rolul președintelui. Potrivit acestui amendament, președintele preia puterea executivă, care, pină in prezent, era de fapt exercitată de primul-minis- tru, funcția președintelui fiind onorifică.

în ziua de 21 aprilie a încetat din viață profesorul universitar Nicolae Bagdasar, membru titular al Academiei de Științe Sociale și Politice 
a Republicii Socialiste România.Născut la 5 februarie 1896 în comuna Roșiești, județul Vaslui, Nicolae Bagdasar și-a făcut studiile universitare la București, trecîndu-și In 1926 doctoratul în filozofie la Universitatea din Berlin.Nicolae Bagdasar a desfășurat o bogată activitate didactică și științifică. Și-a Început cariera universitară ca asistent la Universitatea din București. A fost organizatorul Societății Române de Filozofie, care a desfășurat o activitate de prestigiu. A funcționat ca profesor la Universitatea din Iași, unde a ținut cursuri de psihologie, logică și istoria filozofiei. El a fost colaborator științific la Institutul de istorie și filozofie din București și la Filiala Iași a Academiei și unul dintre fondatorii Laboratorului de sociologie al Universității din București.Pedagog de prestigiu, om de o rară distincție sufletească, Nicolae Bagdasar s-a făcut remarcat totodată prin cercetările sale de o vastă erudiție și aleasă ținută științifică, în domeniul istoriei filozofiei românești și universale, al filozofiei istoriei, teoriei culturii și gnoseologiei.Lucrările sale principale — Filozofia contemporană a istoriei, Din problemele culturii europene, Teoria cunoștinței (două volume), Filozofia românească de Ia origini pină astăzi. Teoreticieni ai civilizației — reprezintă contribuții substanțiale la cercetarea unor importante probleme de

filozofie. Ele se caracterizează prin- tr-o expunere amplă, obiectivă, însoțită de analize pătrunzătoare ale concepțiilor filozofice examinate, printr-o tratare în spirit raționalist a problematicii din sfera teoriei culturii și a filozofiei istoriei. Gînditor umanist și raționalist, care și-a însușit în anii regimului socialist concepția filozofică marxistă, Nicolae Bagdasar s-a dovedit un critic intransigent al concepțiilor Iraționaliste din filozofia românească și universală.O componentă importantă a activității sale o constituie editarea unor lucrări de seamă ale clasicilor filozofiei universale. Moartea l-a surprins în plină activitate creatoare, în timp ce lucra la definitivarea u- nor ample lucrări privind principalele curente filozofice contemporane.Prin dispariția profesorului Nicolae Bagdasar, știința și cultura românească au suferit o grea pierdere.ACADEMIA DE ȘTIINȚE SOCIALE ȘI POLITICE A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIAMINISTERUL ÎNVĂȚĂMÎNTULUI*Corpul defunctului va fi depus în Sala de marmură a Universității din București (str. Edgar Quinet, nr. 7). Accesul publicului va fi permis vineri, 23. IV. a.c., între orele 15—19 și simbătă, 24. IV. a.c.. între orele 8.30—10. Mitingul de doliu va avea loc simbătă, ora 10, la Sala de marmură.înhumarea va avea loc la Cimitirul Belu.

Sesiune științifică 
cu prilejul celei 

dea 50-a aniversări 
a Partidului Popular 
Revoluționar MongolULAN BATOR 22 (Agerpres). — Lucrările sesiunii științifice comune 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, consacrate celei de-a 50-a aniversări a P.P.R.M. și victoriei revoluției populare, au luat sfîrșit. La sesiune au participat oameni de știință și reprezentanți ai partidelor comuniste și revoluționar-democratice din 16 țări. Din România a luat parte Gheorghe Zaharia, director adjunct al Institutului de științe istorice și social-politice de pe lingă C.C. al P.C.R.

ALGERIA

Spre o reorganizare 
a activității 

întreprinderilor 
de statALGER 22.— Corespondentul Agerpres, C. Benga, transmite : La Alger a avut loc o consfătuire prezidată de Houari Boumediene, în cursul căreia au fost dezbătute probleme privind un nou sistem de organizare a activității întreprinderilor de stat din Algeria. Participanții au propus, între altele, instituirea în întreprinderile algeriene de stat a adunărilor muncitorești și sporirea controlului și răspunderii acestora față de bunul mers al activității productive.Noua formulă de organizare și conducere a întreprinderilor algeriene de stat va face obiectul unei ordonanțe prezidențiale, ce va fi supusă in prealabil aprobării Consiliului Revoluției — a anunțat președintei» Boumediene.

Deschiderea emisiunii. Tele- 
școală. Emisiune tn colabo
rare cu Ministerul Invăță- 
mtntulul. Ciclul de emlslunl- 
consultațll pentru examenul 
de admitere în învățămîntul 
superior. » Fizică (clasa a 
XlI-a). » Optica — Interfe
rența. • Literatura română 
(clasa a XII-a). » Evoluția 
teatrului românesc.
Căminul.
Lumea copiilor • Anton mu
zicantul — film de animație. 
Tragerea Loto.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară. 
50 de ani în 50 de evocări. 
Film artistic : „Caldul". în 
distribuție: Femandel, Bar
bara Laage și George Wil
son.
Film documentar TV. In 
această țară, comuniștii... (II). 
Realizator, Eugen Mândrie. 
Studio dans eu Cristina Ha
mei, Rodica Simion. Ruxan- 
dra Racovlță, Sonia Dumi
trescu, Ion Tugearu, Gh. Că- 
cluleanu, Pavel Rotaru și un 
grup de balerini de la Opera 
Română din București. 
Telejurnalul de noapte.

11,40

12,40

18,00
18,45

10,10

• Opera Română : Don Carlos — 
19,30.
• Teatrul de operetă : Voievodul 
țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : O femele 
cu bani — 20.
• Teatrul de Comedie : Mandra
gora — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Play Strindberg — 20; 
(sala din str. Alex. Sahla) : Pu- 
ricele în ureche — 20,
• Teatrul „C. I. Nottara” 
Magheru) : Adio Charlie —

(sala
__ „____ , . ____  ______ 19,30; 
(sala Studio) : Năzdrăvanul Occi
dentului — 20.
• Teatrul Gluleștl : Tango la Nisa 
— 19,30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea victoriei) : Peter Pan — 17; 
Recital susținut de Ina Otllla 
Ghiulea, Doina șl Cornel Patrichi

90,00
80,20



viața internațională______
LUCRĂRILE CONGRESULUI 

AL X-LEA AL P.C. BULGARSOFIA 22.— Trimișii speciali Agerpres transmit : La Sofia au continuat, joi, lucrările Congresului al X-lea al P.C.B. In deschiderea ședinței de dimineață a luat cuvîntul Gheorghi Traikov, secretarul Uniunii Populare Agrare din R.P Bulgaria, președintele Prezidiului Adunării Populare. El a vorbit despre succesele obținute de oamenii muncii bulgari in perioada care s-a scurs de la ultimul congres al partidului în construcția economică, în toate domeniile de activitate. Vorbitorul a relevat apoi sarcinile ce revin organizațiilor Uniunii Populare Agrare pentru transpunerea în viață — în strinsă unitate cu organizațiile partidului comunist — a programului de edificare a societății socialiste dezvoltate, ale cărui linii directoare vor fi stabilite de congres. Au mai luat
VIZITA DELEGAȚIEI 

PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN 
la Institutul de cercetări pentru electrocare și motocare din SofiaSOFIA 22. — Corespondentul Ager- pres, C. Amariței, transmite : în cursul dimineții de joi, delegația Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Gheorghe Pană, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a vizitat Institutul de cercetări pentru electrocare și motocare din Sofia. în timpul vizitei, delegația a fost Însoțită de Marii Ivanov, membru al C.C. al P.C.B., ministrul Industriei construcțiilor de mașini, și de Spas Gospodov, ambasadorul Bulgariei la București.După ce directorul general al trus

MOSCOVA

ADUNARE FESTIVĂ CONSACRATĂ
ANIVERSĂRII NAȘTERII LUI V. I. LENINMOSCOVA 22. — Corespondentul Agerpres, Laurențiu Duță, transmite : în marea sală a Palatului Congreselor din Kremlin a avut loc, joi după-amiază, o adunare festivă consacrată împlinirii a 101 ani de la nașterea lui V. I. Lenin, întemeietorul P.C.U.S. și al statului sovietic.în prezidiu au luat loc A. N. Kosî- ghin, V. V. Grișin, A. P. Kirilenko, K. T. Mazurov, A. I. Pelșe, D. S. Po- leanski, M. A. Suslov, G. I. Voronov, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C.U.S., alți conducători de partid și de stat sovietici, veterani ai
Problemele securității europene 

in centrul discuțiilor 
la nivel înalt franco-iugoslave

BELGRAD 22. — Coresponden
tul nostru, G. lonescu, trans
mite : Evoluția relațiilor actuale 
iugoslavo-franceze consemnează, un 
moment semnificativ odată cu vizita 
de trei zile pe care a început-o joi în 
Iugoslavia primul ministru francez 
Jacques Chaban-Delmas, însoțit de 
ministrul de externe Maurice Schu
mann.

Atit în cadrul acestor întrevederi

• MESAJUL PREȘEDINTELUI 
NIXON ADRESAT CON
GRESULUIWASHINGTON 22 (Agerpres). — Intr-un mesaj adresat Congresului, președintele Nixon a propus o reorganizare a programului american de ajutor destinat străinătății, solicitînd în acest scop alocarea unei sume globale de 3,2 miliarde dolari (n.r. — în actualul exercițiu financiar suma a fost de 3,7 miliarde dolari). Potrivit agenției U.P.I., în anul financiar 1972 se prevede suma de 705 milioane dolari pentru „asistență militară", 778 milioane dolari pentru asistență economică și 510 milioane dolari sub forma creditelor militare externe. Se propune, de asemenea, desființarea actualei Agenții pentru Dezvoltare Internațională (A.I.D.) și^ administrarea acestor fonduri de către organisme ce vor avea un singur coordonator. Pentagonul va continua să aibă responsabilitatea asupra întregului program de asistență militară.După cum relevă agenția A.P., mesajul preconizează ca cea mai mare parte a fondurilor solicitate Congresului să fie acordată regimurilor de la Saigon, Pncm Penh, Bangkok și Seul. De asemenea. Israelul va beneficia, potrivit aceleiași agenții, de un ajutor militar consistent. 

cuvîntul general de armată Dobri Djurov, ministrul apărării populare a R.P. Bulgaria, Elena Lagadinova, președintele Comitetului femeilor bulgare, Gancio Cristev, prim-secre- tar al Comitetului județean Tolbuhin al P.C.B., și Todor Stoianov, director general al radioteleviziunii. Vorbitorii s-au referit la documentele supuse dezbaterii — noul program al partidului și proiectul de directive — ex- primînd hotărîrea comuniștilor, a întregului popor bulgar de a transpune în viață sarcinile stabilite de congres.în ședința de după-amiază au continuat dezbaterile la documentele de lucru ale congresului. Vorbitorii, între care Nicolai Iribadjacov, redac- tor-șef al revistei „Novo Vreme", și Penka Dodunecova, președinte al Consiliului județean sindical Gabro

tului „Balkankar", Ciakîrov Tonclo, și directorul institutului, ing. Petko Mircev, au făcut o scurtă prezentare a unității, arătînd obiectivele urmărite și locul ei în cadrul noului sistem organizatoric adoptat de la 1 ianuarie 1971, cînd a fost înființat Centrul integrat pentru cercetarea, proiectarea și execuția electrocarelor și motocarelor, delegația a fost invitată să viziteze laboratoarele, standurile de probă și halele de execuție 
a prototipurilor.în timpul discuțiilor șl al vizitei, membrii delegației P.C.R. s-au inte

P.C.U.S., oameni de știință și cultură din Moscova.Despre semnificația moștenirii leniniste și aplicarea ei în viață de către P.C.U.S. a vorbit K. F. Katușev, secretar al C.C. al P.C.U.S. El a e- vocat pe larg realizările obținute de poporul sovietic în construirea comunismului, subliniind totodată hotărîrea oamenilor muncii din U.R.S.S. de a îndeplini sarcinile trasate de recentul Congres al XXIV-lea al P.C.U.S. Vorbitorul a făcut o amplă trecere în revistă a politicii interne și externe 
a P.C.U.S. și a statului sovietic.

oficiale, cit și cu prilejul toasturilor 
rostite la dejunul oferit in cinstea 
oaspetelui francez s-a dat expresie 
dezideratului de a se extinde cola
borarea multilaterală reciproc avan
tajoasă. Au fost, de asemenea, trecute 
in revistă problemele actualității in
ternaționale, in special cele referitoare 
la dezvoltarea înțelegerii, cooperării 
și securității pe continentul euro
pean.

In Europa — a spus șeful guvernu
lui iugoslav, în toastul său — este în 
curs un proces de destindere care 
promite, sperăm — în ciuda divizării 
in blocuri și a altor dificultăți — să 
ducă spre rezultate concrete în planul 
întăririi securității și colaborării in
tre toate țările, indiferent de siste
mele lor social-economice.

La rîndul său, premierul francez 
a subliniat, că Franța este în egală 
măsură interesată să impulsioneze 
reducerea încordării în Europa, 
crearea de condiții pentru o mai bună 
înțelegere între Est și Vest, in așa fel 
încît pe continent să se contureze 
treptat o situație propice dezvoltării 
specificului tuturor statelor.

CONFERINȚA CVADRIPARTITĂ «PARIS 22. (Agerpres). — La Paris a avut loc joi cea de-a 110-a ședință a Conferinței cvadripartite în problema Vietnamului.In intervenția sa, șeful delegației R. D. Vietnam, Xuang Thuy, a subliniat că demonstrațiile organizate în Statele Unite în vederea încetării războiului din Vietnam se bucură de sprijinul întregului popor american. Pacifiștii americani fac eforturi pentru a determina guvernul să fixeze o dată precisă privind retragerea completă a trupelor S.U.A. din Vietnamul de Sud. Noi apreciem că aceste acțiuni sînt atît în interesul poporului american, cit și al celui vietnamez, al păcii în întreaga lume, a spus în încheiere Xuang Thuy. La rîndul ei. conducătoarea delegației Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, a evocat importanța acțiunilor pacifiste din S.U.A. in actualul moment.Ambasadorul american, David Bruce, a respins în intervenția sa propunerile constructive prezentate cu prilejul ședinței anterioare de delegația R. D. Vietnam, care prevedeau, ca o condiție prealabilă a începerii unor negocieri veritabile, fixarea unei date sigure a încheierii 

vo, au înfățișat realizările obținute în construcția economică și social-cul- turală în ultimii ani și au analizat sarcinile ce revin oamenilor muncii din industrie și agricultură, intelectualității, în lumina obiectivelor trasate în raportul prezentat congresului.Congresul a adoptat declarații cu privire la situația din Indochina și din Orientul Apropiat.In aceeași zi, congresul a fost salutat de reprezentanții unor partide comuniste și muncitorești care participă la lucrări.Lucrările congresului continuă,
★Seara, in onoarea delegațtlor șl în- vitaților la congres, la Opera populară din Sofia a avut loc un concert de gală.

resat de relațiile de colaborare ale Institutului cu uzinele producătoare și celelalte unități economice care au sarcini în producția de electrocare și motocare, de preocupările actuale și de perspectivă ale specialiștilor bulgari în domeniul specializării.în încheierea vizitei, gazdele au organizat în curtea institutului o demonstrație practică, cu cîteva din cele peste 60 de tipuri de mașini a- flate fie în producția de serie a celor 5 uzine specializate ale centrului, fie în faza de prototip sau experimentare.
Un mesaj 

al prințului 
SufanuvongXIENG QUANG 22 (Agerpres). — Prințul Sufanuvong, președintele Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos, a adresat regelui laoțian un mesaj în care îi cere să ia măsuri pentru a pune capăt a- gresiunii S.U.A., precum și intervenției autorităților tailandeze în Laos, pentru a lăsa poporul laoțian să-și rezolve el însuși propriile probleme.Mesajul, difuzat de agenția Khao- san Pathet Lao, condamnă autoritățile de la Bangkok pentru faptul că au transformat Tailanda într-o bază a avioanelor americane care întreprind raiduri de bombardament asupra teritoriului laoțian și pentru că au trimis noi trupe în Laos. In regiunea Sam Thong-Long Cheng sînt dislocate in momentul de față 14 batalioane ale armatei tailandeze, iar alte forțe tailandeze. se spune în mesaj, sint masate de-a lungul frontierei, gata să pătrundă în Laos.

★Un important număr de foști combatanți în războiul din Vietnam, sosiți in capitala S.U.A. pentru a lua parte la manifestația antirăzboinică prevăzută a avea Ioc pe 24 aprilie, au participat miercuri la demonstrații în fața Pentagonului, a sediului Curții Supreme și Ministerului Justiției, ce- rînd retragerea tuturor trupelor a- mericane din Vietnamul de Sud.Organizatorii mitingului de la 24 a- prilie au declarat că, în ciuda interzicerii de către Curtea Supremă a S.U.A. a acestei manifestații, ea va avea loc, așa cum s-a prevăzut.Comitetul vietnamez de solidaritate cu poporul american a trimis un mesaj organizațiilor antirăzboinice din Statele Unite în care își exprimă sprijinul pentru campania lor de primăvară.
★SAIGON — Valea A Shau și regiunea Quang Tung au constituit, în ultimele 24 de ore, „punctele fierbinți" ale Vietnamului de Sud, aici înregistrîndu-se ciocniri deosebit de violente între forțele patriotice sud- vietnameze și unități americano-sai- goneze.In regiunea Quang Tung, forțele patriotice au bombardat cu rachete și mortiere baza aeriană Phuong Hoang, după care au pătruns în perimetrul acesteia.

IN PROBLEMA VIETNAMULUIretragerii trupelor S.U.A., încetarea totală a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam și înlăturarea actualei administrații de la Saigon. Delegatul sud-vietnamez a reafirmat poziția cunoscută a autorităților de la Saigon.
Dosarul monetar 

la masa tratativelor 
Anglia - C. E. E.BRUXELLES 22 (Agerpres). — Reprezentanții Pieței comune și cei ai Marii Britanii au deschis Ia Bruxelles cel mai dificil dosar al tratativelor in vederea aderării britanice. Pentru prima oară, inalți funcționari ai celor șase țări membre și ai guvernului de la Londra au avut o consfăiuire confidențială privind aspectele politicii monetare ale aderă- rării britanice la C.E.E. și viitorul rol al lirei sterline ca monedă de rezervă.

SESIUNEA 
BIROULUI F.S.M. 
Intervenția tovarășului

Virgil TrofinPARIS 22. — Corespondentul Agerpres. P. Diaeonescu, transmite : Miercuri au continuat la Paris lucrările Sesiunii Biroului F.S.M. In legătură cu problemele înscrise la ordinea de zi, s-au desfășurat dezbateri pe marginea rapoartelor prezentate de Pierre Gensous, secretar general al F.S.M., și Ibrahim Zakaria, secretar al F.S.M.Luînd cuvîntul In cadrul ședinței de dimineață, tovarășul Virgil Trofin, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., referindu-se la problemele actuale din mișcarea sindicală internațională, a subliniat că una din caracteristicile activității sindicale din ultima perioadă este tendința tot mai puternică ce se manifestă în diferite țări capitaliste, pe linia dezvoltării și întăririi unității de acțiune, în lupta împotriva exploatării monopolurilor, pentru drepturi și libertăți democratice, pentru apărarea independenței șl suveranității naționale, împotriva forțelor imperialismului, exprimînd solidaritatea clasei muncitoare, a sindicatelor din România cu lupta celor ce muncesc din toate țările capitaliste, pentru revendicări economice și sociale, pentru pace și progres.Ar fi de dorit ca F.S.M. să popularizeze mai larg, prin mijloacele de care dispune, acțiunile și experiența acumulată de sindicatele din țările capitaliste și din țările In curs de dezvoltare din Africa, Asia și America Latină, țintndu-se seama că fiecare organizație sindicală afiliată la F.S.M. își stabilește tactica, strategia și obiectivele imediate și de perspectivă în funcție de condițiile concrete, specifice din țara respectivă. Cunoașterea acestor numeroase șl ample acțiuni, a diverselor forme de luptă sindicală, ar duce la îmbogățirea tezaurului de experiență, la întărirea solidarității internaționaliste, la obținerea de noi succese în lupta anti- imperialistă. Referindu-se la unele din acțiunile propuse în rapoarte, vorbitorul a subliniat necesitatea de a reflecta mai profund asupra pregătirii acestor acțiuni, pentru ca ele să aibă o mal mare eficacitate, să vină pe deplin în sprijinul celor ce muncesc în țările respective.In continuare, au fost abordate unele aspecte vizînd contribuția pe care sindicatele din Europa o pot
Cu prilejul semicentenarului P. C. R.

CONFERINȚA DE PRESA 
EA BUDAPESTABUDAPESTA 22. — Corespondentul Agerpres, Al. Pintea, transmite : La Ambasada Republicii Socialiste România din Budapesta a avut loc, la 22 aprilie, o conferință de presă consacrată aniversării semicentenarului Partidului Comunist Român. Cu acest prilej, Dumitru Turcuș, ambasadorul României la Budapesta, a e- vocat în fața uripr reprezentanți al presei centrale, ai agenției M.T.I., ai Radioteleviziunii ungare, corespondenților străini acreditați la Budapesta momente legate de crearea Partidului Comunist Român, drumul glorios parcurs de partid în cei 50 de ani de activitate, subliniind succesele pe care poporul român le-a obținut, sub conducerea P.C.R., în construcția socialistă a țării.Conferința de presă s-a bucurat de un larg interes.
ORIENTUL APROPIAT

• REUNIUNEA COMITETULUI EXECUTIV SUPREM AL UNIUNII SOCIALISTE 
ARABE • POZIȚIILE R.A.U. Șl ISRAELULUI ÎN LEGĂTURA CU REDESCHI
DEREA CANALULUI DE SUEZ • DEMISIA CONSILIULUI REPUBLICAN 

AL REPUBLICII ARABE YEMENCAIRO 22 (Agerpres). — Comitetul Executiv Suprem al Uniunii Socialiste Arabe s-a întrunit miercuri la Cairo, sub conducerea lui Anwar Sadat, președintele R.A.U., pentru a examina declarația privind constituirea Federației Republicilor Arabe, a- nunță agenția M.E.N. ■
★WASHINGTON. — După convorbirile avute la Washington cu secretarul de stat al S.U.A., William Rogers, și cu adjunctul acestuia pentru problemele Orientului Apropiat, Joseph Sisco, vicepremlerul israelian, Yigal Allon, a ținut o conferință de presă, în cursul căreia a expus poziția guvernului de la Tel Aviv față de cunoscuta propunere a președintelui R.A.U., Anwar Sadat, in legătură cu problema redeschiderii Canalului de Suez.Yigal Allon a declarat că, pentru repunerea in funcțiune a Canalului de Suez, guvernul israelian cere proclamarea de către R.A.U. a încetării stării de beligerantă cu Israelul, precum și asigurarea că malul răsăritean al canalului nu va fi ocupat de trupe egiptene sau ale Federației Republicilor Arabe după retragerea trupelor israeliene (vicepremierul nu a precizat, însă, distanța pînă la care ar urma să fie retrase trupele israeliene). Această retragere, a adăugat el, nu constituie, în concepția guvernului israelian, un angajament pentru evacuarea tuturor teritoriilor a- rabe ocupate după războiul din 1967.CAIRO — Referindu-se la recenta declarație făcută la Washington de vicepremierul israelian, Yigal Allon, 

aduce la rezolvarea problemelor păcii și securității pe continent, re- levîndu-se că din contactele avute de sindicatele din România cu alte delegații sindicale din Europa 'a reieșit că rezolvarea unor asemenea probleme, cum sînt : desființarea concomitentă a blocurilor militare, retragerea tuturor trupelor în limita granițelor naționale, încetarea cursei înarmărilor și altele, au o mare rezonanță și preocupă masele populare din întreaga Europă.In legătură cu propunerea făcută In cadrul dezbaterilor de a se organiza o conferință a sindicatelor din Asia, vorbitorul a subliniat necesitatea de a nu se trece la organizarea ei pînă nu se asigură toate condițiile pentru succesul acesteia și, în primul rînd, participarea sindicatelor din toate țările socialiste din Asia, precum și din celelalte țări ale continentului asiatic. In intervenția sa, vorbitorul a reafirmat solidaritatea deplină a sindicatelor din România, a întregului popor român, cu lupta poporului vietnamez, a celorlalte popoare din Indochina, împotriva imperialismului a- merican, pentru dreptul de a-și hotărî singure soarta, fără nici un a- mestec din 'afară, precum și cu lupta poporului coreean, pentru unificarea țării, impotriva forțelor imperialismului.Tovarășul Virgil Trofin a prezentat, în continuare, pe larg, rezultatele eforturilor depuse in țara noastră pentru construirea societății socialiste, rolul și locul sindicatelor în actuala etapă de dezvoltare a societății socialiste. S-a arătat că sindicatele din țara noastră întrețin și dezvoltă bune relații cu sindicatele din toate țările socialiste, din celelalte țări ale lumii, relații ce se bazează pe principiile internaționalismului socialist, neamestecului în treburile interne, egalității In drepturi, întrajutorării, dreptului fiecărei organizații sindicale de a-și stabili tactica, strategia, obiectivele și mijloacele de acțiune, în conformitate cu problemele concrete din țările respective. In încheiere, tovarășul Virgil Trofin a exprimat. încă o dată, solidaritatea clasei muncitoare din România cu lupta sindicatelor din lumea întreagă împotriva imperialismului și monopolurilor, pentru progres și pace în lumea contemporană.
Parlamentarii români 

și-au încheiat 
vizita in S.U.A.WASHINGTON 22 — Corespondentul Agerpres, C. Alexandroaie, transmite : La 22 aprilie, delegația Grupului român al Uniunii Interparlamentare, condusă de Mihail Levente, președintele grupului, a părăsit Statele Unite, îndreptîndu-se spre patrie.Miercuri seara, ambasadorul Republicii Socialiste România la Washington, Corneliu Bogdan, a oferit o recepție în cinstea delegației, la care au participat liderul fracțiunii republicane din Senat, Hugh Scott, președintele Grupului american al Uniunii Interparlamentare, Edward Der- winski și alți congresmeni, precum și asistentul secretarului de stat pentru relațiile cu Congresul, David Ab- shire, asistentul ad-interim al secretarului de stat pentru Europa, Richard Davis, consilierul președintelui S.U.A., C. McGregor, ziariști.In după-amiaza aceleiași zile, delegația parlamentară română a făcut o vizită la Senat, unde a avut mai multe întrevederi cu congresmenii a- mericani și a fost salutată în ședința Senatului de către John Sparkman, președintele Subcomitetului senatorial pentru problemele europene.

oficiosul „Al Ahram", citat de agenția M.E.N., arată că Republica Arabă Unită respinge în mod categoric toate condițiile puse de Israel pentru redeschiderea Canalului de Suez șl nu va tolera nici o tergiversare în ceea ce privește problema retragerii trupelor israeliene. Poziția R.A.U. privind repunerea în funcțiune a canalului, menționează ziarul, a fost deja precizată de președintele Anwar Sadat la începutul lunii aprilie ; conform acesteia, acțiunea de deblocare a Suezului trebuie să debuteze cu retragerea parțială a trapelor israeliene din zonă, ca o primă etapă în direcția retragerii totale, și cu efectuarea de către R.A.U. a lucrărilor necesare pentru repunerea canalului în funcțiune. R.A.U. este gata să accepte o nouă perioadă de încetare a focului o dată cu începerea retragerii trupelor israeliene. Ulterior, forțele armate egiptene ar urma să traverseze canalul pentru a-și asuma responsabilitățile lor naționale pe malul răsăritean al Suezului.Șeful statului egiptean, precizează ziarul, a subliniat că retragerea parțială propusă de R.A.U. constituie numai o etapă a soluționării totale a crizei, soluționare care trebuie să se bazeze pe aplicarea rezoluției Consiliului de Securitate al O.N.U. din noiembrie 1967.
★SANAA 22 (Agerpres). — Consiliul Republican al Republicii Arabe Yemen a demisionat, transmite agenția M.E.N. Demisia a fost prezentată președintelui noii Adunări Consultative, Abdallah el-Ahmar, de către președintele consiliului, Abdel Rahman el-Iriani.

In Comisia economică a O.N.U. pentru Europa

Pentru o largă cooperare 
între țările europene, 

indiferent de orînduirea socială
CUVTNTAREA ȘEFULUI DELEGAȚIEI ROMÂNE

GENEVA 22 (Agerpres). — In cadrul dezbaterilor Comisiei econo
mice a Națiunilor Unite pentru Europa au luat cuvîntul șefii delegații
lor Finlandei. Turciei. R.S.S. Ucrainene, Italiei, Ungariei, Angliei
și României.în intervenția sa, șeful delegației române, Nicolae Ecobescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, a prezentat punctele de vedere ale țării noastre față de problemele cooperării europene, relevînd importanța pe care o acordă guvernul român extinderii și diversificării relațiilor dintre statele europene, participarea activă a României la eforturile pentru crearea unui climat de destindere, înțelegere și cooperare în Europa.După ce a subliniat că România acordă o importanță deosebită dezvoltării pe multiple planuri a relațiilor sale cu toate țările socialiste, vorbitorul a arătat că țara noastră acționează, tn același timp, pentru extinderea raporturilor de cooperare cu celelalte țări ale lumii, fără deosebire de orînduire socială, pornind de la necesitatea participării active la diviziunea internațională a muncii, de la premisa că tuturor statelor le revine, deopotrivă, dreptul și obligația de a contribui la promovarea înțelegerii și apropierii între popoare, la cauza păcii și progresului in lume.Vorbitorul a menționat, in continuare, că orice relație de cooperare autentică presupune participarea liber consimțită a unor parteneri e- gall in drepturi, bazată pe respectarea reciprocă a intereselor părților, că o asemenea cooperare trebuie să contribuie la progresul și prosperitatea fiecărei țări participante. Ca țară europeană, a subliniat reprezentantul țării noastre. România este preocupată de extinderea și diversificarea colaborării economice intre țările Europei, in condiții de pace și securitate.în continuare, adjunctul ministrului de externe român a evidențiat aportul Comisiei economice O.N.U. pentru Europa la stimularea contactelor și întreținerea dialogului general european. Importanța pe care România o acordă rolului comisiei decurge, Înainte de toate, din faptul că aceasta este unicul organism general european de cooperare, precum și din convingerea că, in etapa actuală, ea poate și trebuie să a- ducă o contribuție sporită la dezvoltarea relațiilor multilaterale între toate țările, în domenii de interes general.In continuare, vorbitorul a subliniat că. după părerea delegației române și așa cum rezultă din aprecierile secretarului comisiei, există multiple posibilități reale de a se da, prin intermediul Comisiei economice O.N.U. pentru Europa, noi dimensiuni colaborării general- europene. El a prezentat unele idei și propuneri concrete, a căror aplicare în activitatea comisiei ar contribui nemijlocit la extinderea și diversificarea cooperării dintre statele europene în diferite domenii.Unul dintre aceste domenii îl constituie cooperarea științifică și tehnologică. România, care se numără printre țările inițiatoare ale unor măsuri menite să ducă la intensificarea activităților de cooperare științifică și tehnologică în cadrul comisiei, sprijină pe deplin recomandarea de a se crea un organism special pentru știință și tehnică și înțelege să acționeze, în colaborare cu celelalte state, pentru traducerea în viață a acestei recomandări. Vorbitorul a relevat că țara noastră este bucuroasă să găzduiască în 1972 și 1973 seminarul privind aplicarea efectivă a științei și tehnicii In industrie, precum și pe cel referitor la previziunea tehnologică — acțiuni înscrise în programul de lucru al comisiei. Reprezentantul român a scos în evidență importan
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AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT:

Ministrul comerțului ex
terior al R.P. Ungare a 
sosit la Pekin, anuniâ agenția China Nouă. La sosire, Jozsef Biro a fost întîmpinat de Pai Sian-kuo, ministrul comerțului exterior al R.P. Chineze, și de alte oficialități. După cum s-a anunțat, Jozsef Biro urmează să semneze acordul ungaro- chinez privind comerțul și plățile pe 1971.

Lon Noi însărcinat cu 
formarea unui nou guvern. Postul de radio Pnom Penh a anunțat că șeful administrației cambodgiene, Cheng Heng, l-a însărcinat pe fostul premier, Lon Noi, care își prezentase la 19 aprilie demisia, să formeze un nou guvern.

0 delegație a artiștilor 
dramatici din Albania, con- dusă de directorul Teatrului popular din Tirana, Riza Hairo, se află In vizită la Priștina, capitala provinciei autonome Kosovo, informează agenția Taniug.

0 nouă ședință S.A.L.T. La sediul ambasadei sovietice din Viena a avut loc miercuri o nouă ședință de lucru din cadrul convorbirilor sovieto-americane asupra limitării cursei înarmărilor strategice (S.A.L.T.). Următoarea ședință, cea de-a 10-a din cadrul actualei runde, va avea Ioc la 28 aprilie la ambasada americană. 

ța pe care o dobîndește In etapa actuala intensificarea colaborării în domeniul sistemelor Informaționale și al folosirii materialelor noi. Intr-o primă etapă, a spus vorbitorul, ar fi deosebit de util ca secretarul executiv să întocmească un studiu care să facă o evaluare pe termen lung a nevoilor și tendințelor pe plan european în acest domeniu, pentru identificarea posibilităților de cooperare internațională.Abordînd problema comerțului intereuropean, domeniu prioritar pentru activitatea comisiei, reprezentantul român a apreciat că, In ultimii ani, au fost realizate progrese pe linia unei abordări mai realiste a problemelor dezvoltării comerțului între țările europene. Mai există încă — a continuat vorbitorul — unele practici restrictive și protecționiste, care împiedică intensificarea schimburilor de mărfuri corespunzătoare gradului de dezvoltare -și potențialului economic al țărilor membre. Eliminarea tuturor obstacolelor care frînează dezvoltarea și diversificarea schimburilor de mărfuri între toate țările europene constituie o cerință imperioasă, de care trebuie să se țină seama in activitățile comisiei.Un factor deosebit de important pentru intensificarea și asigurarea unei dezvoltări stabile, pe termen lung, a schimburilor comerciale îl constituie cooperarea industrială. Practica relațiilor economice internaționale, ca și studiile întreprinse in ultimii ani în cadrul comisiei, au pus în lumină avantajele evidente ale acestei forme de conlucrare Intre state, care îmbină interesele reciproce ale partenerilor în acțiuni din cele mal variate domenii ale producției. S-ar putea concepe, pe de o parte, convocarea u- nor reuniuni care să faciliteze contactele nemijlocite și schimburile de experiență intre specialiști din diferite țări, iar, pe de altă parte, a- doptarea unor măsuri menite să asigure, sub auspiciile comisiei, cadrul organizatoric necesar pentru o activitate sistematică, permanentă, în sfera cooperării industriale.Reprezentantul român a scos, de asemenea, în evidență atenția de care trebuie să se bucure mediul înconjurător, colaborarea europeană în./ ramurile energiei și transporturilor. Relevind tendințele dezvoltării sectorului energetic în Europa, el a subliniat că eforturile comisiei ar trebui să se concentreze în mod sistematic și de o manieră intensivă în vederi găsirii de soluții reciproc avantajoase în asemenea probleme importante cum sînt interconexiunea sistemelor e- nergetice naționale la scara întregului continent, previziunea pe termen lung a producției și consumului de energie în Europa, tehnicile noi privind construcția centralelor electrice, inclusiv a celor atomo-elec- triceBilanțul celor 25 de ani de activitate pe care Comisia economică O.N.U. pentru Europa îl va face a- nul viitor, a spus N. Ecobescu, ne va oferi, desigur, un prilej potrivit pentru discuții mai aprofundate asupra sarcinilor de perspectivă ale comisiei, în scopul întăririi și amplificării funcției sale esențiale de cooperare, de promovare a bunelor relații între toate statele de pț continentul nostru. Noi considerăm că organizarea unor ședințe speciale, cu participarea la nivel ministerial, în cadrul viitoarei sesiuni jubiliare, ar fi de natură să confere acesteia caracterul unui amplu dialog constructiv, a spus în încheiere șeful delegației române.

La Havanaa sosit-la 22 aPrl* lie, Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării, care va purta convorbiri în legătură cu dezvoltarea colaborării economice sovieto-cubaneze, a- nunță agenția TASS.
Cel mai mare incendiu 

din istoria Statelor Unite a pîrjolit pînă acum circa 5 milioane de acri de păduri și pășuni din sudul statului Florida. Incendiul a fost provocat de seceta cumplită care s-a abătut asupra acestei regiuni. Toate unitățile de pompieri din zonă luptă zi și noapte pentru stingerea lui. în ultimele zile au fost aduse hidro- avioane, care lansează „bqmbe de apă" deasupra suprafețelor incendiate.
Prof. univ. dr. Roman Moldo

van, vicepreședinte al Acade
miei de științe sociale și politice, 
a conferențiat miercuri seara la 
Viena, la invitația „Institutului 
european-dunărean". Vorbitorul 
a prezentat liniile principale de 
dezvoltare a economiei române 
în anii socialismului, evoluția 
pozitivă a relațiilor economice 
dintre România și Austria.

DICTATORUL DUVALIER 
A ÎNCETAT DIN VIAȚAPORT-AU-PRINCE 22 (Agerpres). Dictatorul haitian Francois Duvalier a încetat din viață, anunță un comunicat oficial publicat joi Ia Port- Au-Prince.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București, Piața „Scînteii". Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale și dlfuzorll din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Pollgraflo Casa Sctntell.


