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Situația insămințării porumbului 
și a plantării legumelor

Primăvara s-a instalat, în sfîrșit, 
in toate drepturile ei. Incepind cu 
ultima decadă a lunii aprilie, tem
peratura acrului și a solului a cres
cut mult. Griul a acoperit cu man
tia lui verde solul, iar in cele mai 
multe Locuri, este așa cum spun bă- 
trinii : „că nu se vede cioara din 
lan“. Căldura care a intervenit după 
ultimele ploi — s-au înregistrat 
temperaturi maxime de 20—22 de 
grade — a creat, peste tot, condiții 
exceptional de favorabile pentru în- 
sămințarea porumbului. Așa cum 
rezultă din corespondentele primi
te, cit și din controalele efectuate 
de organele centrale și locale in- 
sămințările avansează rapid, se exe
cută lucrări de bună calitate.

Din datele care au fost centrali
zate in cursul zilei de ieri la mi
nister, rezultă că a fost insămin- 
tată o suprafață totală de 1.5 mi
lioane hectare cu porumb, ceea ce 
reprezintă 6G la sută din suprafe
țele prevăzute a se cultiva în între
prinderile agricole de stat și 58 la 
sută in cooperativele agricole. De 
exemplu, în cursul zilei de joi, în
treprinderile agricole de stat din ju
dețul Tulcea au încheiat semănatul 
porumbului pentru boabe pe întrea
ga suprafață, prevăzută pentru a- 
nul acesta. Trebuie remarcat faptul 
că, datorită bunei organizări a mun
cii, această lucrare a fost efectuată 
in numai șase zile și la un nivel a- 
grotehnic ridicat. Acum s-a trecut 
la executarea lucrărilor de întreți
nere. Lucrările sînt avansate și 
în întreprinderile agricole de stat 
din județele Brăila, Constanța, Ialo
mița, precum și in cooperativele 
agricole din județele Ialomița, Con
stanța, Alba. Tulcea, Brăila, Bu
zău, Ilfov, Galați, unde suprafe
țele însămințate reprezintă circa 90 
Ia sută din plan. Rezultate bune au 
fost obținute și în cooperativele a- 
gricole din unele județe din Transil
vania: Cluj, Sibiu, Mureș, Bistrița- 
Năsăud, unde s-a însămînțat mai 
mult de jumătate din suprafețele 
destinate acestei culturi și unde, în 
alți ani. această lucrare se prelun
gea mult, chiar în luna mai.

Trebuie depuse în continuare e- 
forturi în vederea încheierii grab
nice a semănatului în județele din 
zona subcarpatică : Argeș, Dîmbo
vița, Gorj, Vilcea, Mehedinți, în 
cele din nordul Moldovei — Sucea
va, Botoșani și Neamț. Grăbirea 
semănatului trebuie să meargă în 
pas cu respectarea normelor de ca
litate : pregătirea excepțională a 
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terenului, semănatul la adincimea 
potrivită și asigurarea desimii op
time de semănat pentru a se reali
za numărul de plante la hectar co
respunzător condițiilor specifice din 
fiecare Ioc și hibrizilor folosiți.

A doua lucrare de maximă im
portanță o constituie plantarea le
gumelor. Pentru buna aproviziona
re a oamenilor muncii cu acesie 
produse este necesar să se reali
zeze, în întregime, pe sortimente, 
toate suprafețele destinate acestor 
culturi. Din datele oferite de minis
ter, rezultă că pină la 23 aprilie 
planul insămințărilor și plantărilor 
la legume a fost realizat in pro
porție de 50 la sută in întreprinde
rile agricole de stat și 47 la sută 
în cooperativele agricole. Aceste ci
fre ar părea mici, însă trebuie avut 
in vedere că cele mai multe specii 
— tomate, ardei, vinete — se plan
tează in cimp incepind din aceste 
zile. Se remarcă rezultatele județe
lor mari cultivatoare de legume, 
Teleorman, Ialomița, Prahova, Con
stanța, Olt, care au insămințat și 
plantat cu legume suprafețe mai 
mari. Este necesar ca plantatul le
gumelor să continue cu intensitate. 
Specialiștii din unități, cunoscind 
condițiile locale, trebuie să ia mă
suri pentru plantarea in ordine a 
acelor specii care se adaptează mai 
bine condițiilor climatice.

Modul cum se desfășoară însă- 
mințările și celelalte lucrări agrico
le de primăvară dovedesc interesul 
larg manifestat de membrii coope
rativelor agricole pentru obținerea 
unor recolte mari, determinat de 
măsurile luate în vederea perfecțio
nării organizării și retribuirii mun
cii ; demonstrează, totodată, preocu
parea mecanizatorilor de a face lu
crări de bună calitate și la timp, 
intrucit și nivelul veniturilor lor 
este în funcție de producțiile ce se 
vor realiza în cooperativele agrico
le deservite de ei. Este necesar ca, 
folosind acest cadru organizatoric 
nou, organele și organizațiile de 
partid, organele agricole să canali
zeze eforturile oamenilor muncii 
din agricultură spre efectuarea in 
limitele timpului optim a tuturor lu
crărilor agricole. Nu peste multă 
vreme, vor începe din plin lucră
rile de întreținere a culturilor, lu
crări care determină, în cea mai 
mare măsură, nivelul recoltei la 
culturile prăsitoare. Trebuie luate 
măsuri organizatorice și tehnice ca 
aceste lucrări să fie executate Ia 
timp și la un nivel calitativ ridicat.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu construcțiilor industriale
a primit delegația militară 

a R. P. D. Coreene
A fost vizitată expoziția de utilaje pentru șantiere

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România a primit, la 23 a- 
p’rilie, delegația militară a Repu
blicii Populare Democrate Co
reene, condusă de general de ar
mată O Gin U, membru al Birou
lui Politic, secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Coreea, 
șeful Marelui Stat Major al Ar
matei Populare Coreene, care face 
o vizită oficială în țara noastră.

La primire au participat tovară
șii Emil Bodnăraș, Paul Niculescu- 
Mizil, Ilie Verdeț, Dumitru Popa, 
general colonel Ion Ioniță, Vasile 
Patilineț, Ion Stănescu, general 
colonel Ion Gheorghe, prim-ad- 
junct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Ma
jor, George Macovescu, prim-ad- 
junct al ministrului afacerilor ex
terne, generali.

Au fost de față Kang Iang Săp, 
ambasadorul Republicii Populare 

Democrate Coreene la Bucu
rești.

în timpul convorbirii care a 
avut loc cu acest prilej au fost 
evidențiate relațiile de prietenie 
frățească și colaborare, bazate pe 
stimă, respect reciproc și solidari
tate internaționalistă, care unesc 
popoarele român și coreean, Par
tidul Comunist Român și Partidul 
Muncii din Coreea, armatele ce
lor două țări, dorința comună de 
a dezvolta în continuare colabo
rarea multilaterală, spre binele 
celor două popoare, al întăririi u- 
nității tuturor țărilor socialiste, în 
interesul cauzei păcii și prieteniei 
în lume.

întrevederea a avut loc într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.

T A *
în aceeași zi, tovarășul Nicolae 

Ceaușescu a oferit o masă în 
cinstea delegației militare a Re
publicii Populare Democrate Co
reene.

Una din laturile Complexului 
expozițional din Piața Scînteii a 
căpătat de cîteva zile aspectul unui 
modern șantier de construcții, unde 
se pot întîlni cele mai noi utilaje, 
unelte, aparate și dispozitive fabri
cate de unitățile Ministerului Con
strucțiilor Industriale, în cadrul 
acțiunii de autoutilare care se des
fășoară pe ansamblul economiei 
naționale, la inițiativa conducerii 
partidului și statului.

în cursul zilei de vineri, 23 apri
lie, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
împreună cu tovarășii Manea Mă- 
nescu și Ilie Verdeț, a avut aici o 
întîlnire de lucru cu conducerea 
ministerului de resort și altor mi
nistere, cu directori de centrale in
dustriale și unități cu statut de 
centrală, specialiști din întreprin
deri, cercetători. Au fost prezenți 
ministrul construcțiilor industriale, 
Matei Ghigiu, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ioan A- 
vram, și ministrul industriei mate
rialelor de construcții, Traian Is
pas.

Ca și la întîlnirile de vinerea 
trecută cu lucrători și cadre de 
conducere din ministerele indus
triei metalurgice și construcțiilor 
de mașini, secretarul general al 
partidului a analizat modul în care 
se realizează acțiunea de autouti
lare, precum și o serie de probleme 
din domeniul construcțiilor indus
triale, în lumina sarcinilor care re
vin acestui sector în actualul cin
cinal. Se știe prea bine că în anii 
1971—1975 harfa economică a țării (Continuare în pag. a III-a)

se va îmbogăți cu noi și impor
tante obiective industriale, la 
a căror construcție se impu
ne reducerea duratei de execu
ție, creșterea productivității mun
cii, un înalt nivel de tehnicitate, 
folosirea unor metode înaintate, în 
pas cu cele mai noi cuceriri pe 
plan mondial. Aceasta presupune, 
în același timp, diminuarea impor
tului unor utilaje și instalații și 
realizarea lor în țară, prin pune
rea în valoare a spiritului creator, 
competenței și experienței muncito
rilor, inginerilor, proiectanților ro
mâni.

Pe platourile "n aer liber sînt 
expuse cele mai reprezentative in
stalații, fabricate pentru șantierele 
de construcții ce împînzesc țara. 
Dezvoltind acțiunea de autodotare 
— potrivit indicațiilor date de to
varășul Nicolae Ceaușescu cu pri
lejul a numeroase vizite făcute pe 
șantierele industriale — ministerul 
de resort contribuie din ce în ce 
mai substanțial la asigurarea gamei 
de utilaje necesare acestei ramuri, 
completînd astfel aportul industriei 
constructoare de mașini, aducînd 
importante economii de valută prin 
reducerea importurilor. O cifră este 
grăitoare în acest sens : de la 15 la 
sută în, 1970, ponderea utilajelor, 
uneltelor și dispozitivelor din pro
ducția proprie, în valoarea totală 
a dotării cu utilaje noi a Ministe
rului Construcțiilor Industriale, va 
crește la nivelul anului 1975 la 25 
la sută. Specialiști din ramura 
respectivă prezintă zeci de expo
nate aflate în fabricație curentă, 

realizate de Trustul de mecanizare 
București, întreprinderea „6 Mar
tie"-Timișoara, Uzinele de repara
ții din București, Ploiești și Brăila, 
Stația de utilaje-Brașov Ele se 
caracterizează prin concepția mo
dernă, performanțele ridicate și ni
velul tehnic înalt al execuției, prin 
consumul redus de metal față de 
produsele pe care le înlocuiesc. 
Aceste utilaje lărgesc continuu 
baza tehnico-materială necesară 
mecanizării lucrărilor

Un scurt popas în standul pre
zentat de întreprinderea de mon
taje București, care execută lucră
rile de montaj ale construcțiilor 
metalice, utilaje tehnologice și con
ducte tehnologice la marile obiec
tive, în special din industria chi
mică și rafinării. Atrage atenția 
panoul sugestiv care oglindește e- 
xecuția flanșelor plate printr-un 
procedeu modern original și anu
me prin îndoirea la rece a oțelu
lui lat. în felul acesta se înlocu
iește tehnologia obișnuită de exe
cuție din tablă groasă și prin tă
iere cu flacără. Mașina care reali
zează operația de îndoire la raza 
necesară, a fost executată de un 
grup de specialiști ai întreprinde
rii, avînd o productivitate de 25— 
30 000 bucăți pe an, pentru o în
cărcare într-un singur schimb. Ea 
se remarcă prin importante avan
taje tehnico-economice, printre 
care reducerea consumului de me-

Cel ce se apleacă astăzi asupra istoriei de o jumătate 
(le veac a partidului și încearcă să-i pătrundă sensurile 
idînci reține, ca una din caracteristicile primordiale ale 
activității sale, CONJUGAREA PERMANENTA, ÎMBINA
REA ORGANICA DINTRE SLUJIREA INTERESELOR CLA
SEI MUNCITOARE, ALE POPORULUI ROMAN CU SOLIDA
RITATEA ACTIVA ȘI CONSECVENTA FAȚA DE LUPTA 
OAMENILOR MUNCII DE PRETUTINDENI PENTRU INDE
PENDENTA, PROGRES ȘI PACE.

Preluind cele mai bune tradiții ale luptei de veacuri 
a poporului român pentru eliberare națională și socială, 
ca și tradițiile patriotice și internaționaliste ale vechii 
mișcări muncitorești, P.C.R. a înscris de Ia început pe 
steagul său de luptă țelul transformării progresiste 
a societății romanești, al apărării și consolidării inde
pendenței, suveranității și securității României și, tot
odată, cel al solidarității active cu proletariatul, cu tor
țele revoluționare, democratice din toată lumea.

întreaga experiență semicentenară a partidului nostru

a coniirmat învățătura marxist-leninistă cu privire Ia uni
tatea dialectică a funcției și sarcinilor naționale și inter
naționale, a patriotismului și internaționalismului socia
list — două laturi fundamentale, de nedesfăcut, care nu 
numai că nu se contrazic și nu se exclud, dar sînt inter
dependente, se condiționează și se completează reciproc. 
Emanație și exponent al clasei muncitoare și al poporu
lui român, identilicîndu-se trup și sullet cu interesele și 
aspirațiile fundamentale ale tuturor oamenilor muncii 
din țara noastră, P.C.R. s-a dovedit totodată Ia înălțimea 
rolului ce-i revine de detașament al mișcării comuniste 
internaționale.

Publicăm în paginile IV și V ale ziarului nostru cîteva 
evocări ale unor cercetători din domeniul istoriei, scrii
tori, publiciști, precum și documente, iotogralii, extrase 
din presă care ilustrează modul cum P.C.R. a realizat, 
într-o serie ele momente ale istoriei sale, îmbinarea din
tre național și internațional, caracteristică întregii sale 
activități.

X
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faptul! 
divers!
Perna 
zburătoare

După ce, anul trecut, pionierii, 
membri ai cercului de ambarca- I 
ții de la Casa pionierilor din I 
Galați realizaseră primul vehicul ■ 
bazat pe principiul pernei de aer, I 
iatâ-i acum ajunși la capătul u- I 
nei noi realizări similare : un | 
vehicul destinat transportului pe . 
terenuri mlăștinoase sau acope- I 
rite de stuf și papură. înainta- I 
rea vehiculului se face cu a- 1 
jutorul a doi tamburi cilindrici I 
rotitori care sînt acționați de I 
două ventilatoare : unul vertical I 
(pentru schimbarea direcției și ■ 
propulsie) și unul orizontal (care I 
asigură presiunea necesară for- I 
mării pernei de aer și înaintării ' 
Vehiculului). Cu ajutorul noului I 
vehicul, pionierii își propun să I 
exploreze zonele mlăștinoase din • 
împrejurimi. i

O afacere 
cu... dopuri

Nu cu mult timp în urmă, în I 
cadrul cooperativei meșteșugă
rești „Tibleșul" din Tg. Lăpuș I 
(Maramureș) a luat ființă o sec- I 
ție de confecționat dopuri din I 
masă plastică. Pentru început, ea ■ 
avea numai două mașini și doi I 
angajați. După puțin timp însă, | 
producția realizată aici s-a ridi- , 
cat la aproape 800 000 lei. Faptul I 
a stirnit curiozitatea organelor de I 
control, care au întreprins cerce- ’ 
țări. Ce se întîmplase, de fapt 7 I 
Secția de dopuri din Tg. Lăpuș I 
nu era în realitate decit un pa- I 
ravan la adăpostul căreia gestio- ■ 
nara Irina Șerban și concubinul I 
acesteia, Gheorghe Roth, puse- I 
seră pe roate o afacere cu... do
puri confecționate la Cluj de că- I 
tre diverși cetățeni recrutați de I 
cei doi afaceriști. (Secția din Tg. • 
Lăpuș nu realizase, de fapt, de- I 
cit o producție de 8 100 lei). In I 
plus, cei doi înregistrau, ca ma- | 
noperă, o serie de operații fie- . 
tive in baza cărora au produs, I 
după cum a stabilit expertiza, un I 
prejudiciu de 287 000 lei. Desco- 1 
periți, cei în cauză, vor face, în I 
curînd, cunoștință cu instanța de I 
judecată. I

Varul... toxic I
Nu demult, Nicolae Mihăilă din I 

comuna Mateești (Vîlcea), și-a I 
văruit casa. înainte de aceasta 
însă el amestecase în var și o 
cantitate oarecare de parătion. 
La scurt timp după ce au fost 
spoiți pereții, trei persoane afla- | 
te în locuință, printre cara și I 
N. M„ au decedat. Cauza : in- I 
toxicația cu substanța ce fusese i 
introdusă în soluția de var.

Necinegetică |
Dumitru Ungureanu din comu

na Frasin (Suceava) plecase, în- I 
tr-una din zilele trecute, la o vi- I 
nătoare pe muntele Puzdrea. Pe ■ 
drum, l-a ajuns din urmă I 
o autobasculantă. La sem- I 
naiul său, șoferul a oprit și l-a | 
poftit in cabină, alături de un alt . 
pasager — Grigore Delciuc — din I 
aceeași comună. La coborire, cind I 
vinătorul a vriit să-și ia arma pe * 
care o așezase în spatele canape- I 
lei, din neatenție, a apăsat pe I 
trăgaci. In clipa respectivă G. D. I 
a fost împușcat în brațul drept. ■ 
Internat de urgență la spitalul I 
din Suceava, el este acum în a- | 
fara oricărui pericol. Vinătorul 
neatent va suporta insă consecin- I 
țele legii. <

Un sistem deschis perfecționării

ASISTENTA DE PEDIATRIE
LA DOMICILIU

/

LA COMBINATUL
TEXTIL ARAD

Modele noi
de țesături

9

si confecții
9

••

1

Cine poate 
da relații ? |

Acum aproape două luni, a 
dispărut din Capitală un auto- I 
turism de tipul Fiat-125, cu nu- I 
mărul de circulație 2-B-3948. I 
Culoarea — gri-fer. iar tapițe- ■ 
ria și husele de doc în care I 
era îmbrăcată — gri. Alte sem- | 
ne strict particulare, după care 
ar putea fi identificat : o zgî- I 
rietură superficială pe partea I 
stingă pînă la minerul porție- 1 
rei, antena de radio ruptă la I 
vîrf, geamul de aerisire din I 
dreapta fără miner și blocat cu | 
un șurub, cauciucuri originale . 
noi. Toate investigațiile efec- I 
tuate pînă în prezent pentru a-1 I 
găsi n-au dat nici un rezultat, 1 
în afară de descoperirea acte- I 
lor mașinii abandonate pe raza I 
comunei Mătăsaru (Dîmbovița). I 
Cine a văzut-o se poate adresa ■ 
organelor de miliție, orice re- I 
lație fiind utilă pentru depista- I 
rea autoturismului.

Buldozerul — 
„spărgător" 
de mine

Ș-a întimplat pe raza comunei I 
Lunca Bradului (Mureș). Buldo- I 
zeristul Dumitru Hofman inain- I 
ta cu un buldozer de-a lungul ■ 
apei Mureșului spre comuna I 
Răstolița. Deodată, in punctul | 
„Gura Sălard“, un scurt cutre
mur, însoțit de un zgomot pu- I 
ternic, i-a întrerupt drumul. I 
Cind și-a venit in fire, a consta- • 
tat că și el și mașina se aflau... I 
intr-o groapă de aproximativ I 
trei metri adincime ! Ii „așeza- | 
se“ acolo... o mină rămasă in . 
pămint încă din vremea războiu- I 
lui, care, sub greutatea șl trepi- I 
dațiile buldozerului, făcuse ex- 1 
plozie. Dar ca prin minune, con- I 
secințele ei n-au fost altele decit I 
o simplă spaimă pentru buldo- I 
zerist ! i

Rubricd redactata de : | 
Dumitru TÎRCO8 ■
Gheorghe DAVID

cu sprijinul corespondenților • 
„Scînisii"

...Ora 20 și 30 de minute. Un cetă
țean domiciliat in cartierul Berceni, 
telefonează la redacție solicitînd 
sprijin în obținerea unei consultații 
medicale pentru un copil bolnav, în 
virstă de o lună. Se adresase ante
rior policlinicii de sector, de aici fu
sese îndrumat spre spital, iar acolo 
i se comunicase că medicul de gardă 
este, deocamdată, plecat pe teren.

...însoțim, după cîteva seri, un 
echipaj — medic și autosanitară — 
al policlinicii sectorului 4. Trei che
mări (pe străzile Bradului, Matei 
Basarab și bulevardul Leontin Sălă- 
jan) sînt rezolvate în 65 de minute. 
Ne întoarcem la sediul policlinicii 
Vitan. La 20,25, aproape simultan, 
alte două chemări, din care una la 
un copil de 2 săptămîni, foarte 
gentă, într-un minut, medicul 
gardă, dr. Valentina Sava, e din 
pe drum.

Analizînd mai multe cazuri, 
diverse sectoare ale Capitalei, putem 
trage o primă concluzie : nu există 
solicitare căreia să nu i se răspundă ; 
promptitudinea variază însă. Ce im
pietează asupra acestui element e- 
sențial ?

Din capul locului, aflăm un fapt 
surprinzător : asistența la domiciliu 
a copiilor, în această formă, se prac
tică fără ca la baza ei să stea un 
act normativ. „Conformă normative
lor noastre este doar asistența acor
dată prin dispensarul de pediatrie 
școlar, prin policlinică și spitalul teri
torial — ne informează dr. Mircea 
Georgescu, director adjunct al Direc
ției sanitare a Capitalei. Totuși, a- 
sistența la domiciliu s-a impus ca o 
necesitate pentru populația orașului, 
mai mult chiar, ca o practică larg 
răspindită, ca un domeniu activ al 
asistenței medicale, perfecționarea ei 
apărind ca o chestiune de primă ac
tualitate".

S-au încercat, începînd din iulie 
anul trecut, două noi formule, am
bele menținînd un ciudat polimor
fism. Potrivit instrucțiunilor Direc
ției sanitare (nr. 5 856/15. IV. 1970), în 
zilele lucrătoare, între orele 7—14, 
solicitările de asistență la domiciliu 
sînt rezolvate integral de medicii pe
diatri din dispensarele da pediatrie 
școlare (unităti puternice, care, de 
altfel, stau la dispoziția populației, 
cu medici, de la 8 dimineața la 8 
seara). în realitate însă, potrivit 
altor instrucțiuni, medicii își încep 
vizitele pe teren abia la ora 11. în
tre 8—11, cînd medicii sînt în consul
tații, dispensarele nu dispun de nici 
un mijloc de transport pentru a 
onora chemările urgente. Este, cum 
ni s-a explicat, un hiatus. Și dacă 
părintele insistă — pentru că noțiu
nea de urgență la copii e greu de 
definit (și asupra acestui element 
vom reveni) — un medic este între
rupt din activitate și trimis să vadă 
copilul respectiv. Desigur, nu este o 
soluție. Facem aici o precizare : în- 
lăuntrul acestui răstimp — cu ex
cepția urgențelor medico-chirurgica- 
le — intoxicații grave, traumatisme, 
accidente, hemoragii mari — Salva
rea transmite apelurile ce-i sînt a- 
dresate policlinicilor teritoriale de 
copii care, la rîndul lor, le transmit 
dispensarelor de pediatrie școlară. 
Simplu, direct și... operativ !

După orele 14, pînă la 21, asistenta 
la domiciliu trece în grija policlinicii, 
fiecare policlinică avînd la dispoziție 
un medic și o autosanitară. Este a- 
devărat că, dacă după orele 18—18,30 
se observă o aglomerare de solici
tări, un medic de policlinică poate fi 
scos din consultații si trimis pe te
ren cu o a doua mașină, pusă la dis
poziție de Salvare, în așa fel ca pînă 
la ora 21 să fie rezolvate toate cazu
rile. în general însă, acest al doilea 
echipaj nu intră în funcțiune și, de
seori, solicitări de după-amiază sînt 
onorate noaptea.

Ni s-a explicat că din cauza necon- 
cordanței dintre turele șoferilor de 
pe autosanitare și turele medicilor, a- 
ceștia pierd, în unele zile, 20—50 de 
minute prețioase. Este greu de recon
stituit acum ce s-a petrecut într-o si
tuație sau alta. Pentru viitor însă 
trebuie instituit un control sever, 
respectîndu-se cu strictețe instruc
țiunile de ordine interioară ale Sal
vării, care prevăd ca medicul de gar
dă pe teren să nu rămînă nici o clipă 
fără mijloc de deplasare.

între orele 21—7, asistența la do
miciliu se asigură de Către Stația de 
Salvare, prin medicii de gardă la 
spitalele teritoriale de copii. Și,

ur-
de 

nou
din

pentru a încheia relatarea asu
pra sistemului de organizare a asis
tenței la domiciliu, vom menționa 
doar că în zilele de duminică și săr
bători legale, atit ziua cît și noap
tea, aceasta este din nou plasată la 
nivelul policlinicilor teritoriale.

Ce ar trebui făcut pentru ca asis
tența la domiciliu să devină mai efi
cientă ?

Se impune, în primul rind, o regle
mentare mai riguroasă a acestei asis
tențe, care să implice atit răspunde
rile rețelei sanitare, a tuturor veri
gilor sale, cît și răspunderea cetățe
nilor. în acest sens, socotim că ar fi 
utilă organizarea unei dezbateri, 
bine pregătite și nu temporizate, cu 
specialiștii din sector care, în de
cursul ultimilor ani, au trecut prin 
diversele sisteme de organizare, cu 
ajutorul cărora s-ar putea definitiva 
o concepție precisă privind asistența 
la domiciliu și a cadrului de aplicare. 
Cu atit mai mult cu cît Direcția sa
nitară reflectează la o reașezare a 
arondării populației infantile din u- 
nele zone ale orașului, tocmai în ve
derea măririi accesibilității Ia asis
tența medicală, prilej cu care s-ar 
putea soluționa mai bine și unele din 
aspectele în discuție. Dar încă înain
te — și aici se poate vorbi de una
nimitatea absolută a celor cu care am 
discutat — intrpducerea carnetului de 
sănătate al copilului ar fi de natură 
să simplifice asistența în general, dar 
mai ales cea de la domiciliu, carne
tul permițînd oricărui medic să se 
orienteze atît în investigație, cît și 
în tratamentul prescris nu numai în 
funcție de starea de moment a bol
navului, ci și de antecedente, de me- 
dicația prescrisă.

Spuneam că 
tenței medicale la domiciliu nu este 
realizabilă fără concursul larg, con
știent, responsabil al întregii popu
lații, al fiecărui părinte. Dreptul la 
asistență medicală gratuită este a- 
cordat de stat tuturor cetățenilor,

îmbunătățirea asis-

iar problema ocrotirii copilului figu
rează dintotdeauna pe primul plan 
al preocupărilor. Aceasta si explică 
măsurile luate an de an, sumele 
uriașe cheltuite de stat pentru a asi
gura copiilor noștri o bună îngrijire 
și creștere. Așa privite lucrurile, de
sigur că fiecare părinte, mai mult 
sau mai puțin inițiat, mai mult sau 
mai puțin alarmat de starea unui 
copil bolnav, este în drept să soli
cite medicul la domiciliu. Ceea ce 
vrem să punem în discuție este însă 
faptul dacă această solicitare se face 
întotdeauna cu răspunderea cuveni
tă. Credem că este de datoria orică
rui părinte, mai ales atunci cînd e 
vorba de copii mari, de ore de noap
te tîrzie, să se gîndească : oare dacă 
chem medicul. Salvarea, la copilul 
meu care are o banală durere de gît, 
chiar dacă ea este însoțită de o oare
care creștere a temperaturii, nu întîr- 
zie cumva acordarea primului ajutor 
într-un caz realmente grav? Discernă- 
mîntul părintelui in ceea ce privește 
urgența — ținînd seama, mai ales, de 
faptul că asistența cea mai calificată, 
■în unitățile sanitare, îi stă la îndemînă 
de la 8 dimineața Ia 8 seara — este 
o necesitate, un act de responsabili
tate civică. Poate că într-un dome
niu atît de gingaș, unde riscurile 
sînt oricînd mari, nu este indicat să 
uzăm de cifre. Credem, totuși, că nu 
este lipsit de interes să se știe că, 
în general, urgențele reale din punct 
de vedere medical nu reprezintă de
cit un număr foarte mic din totalul 
solicitărilor.

Din toate cele de mai sus rezultă 
clar că există încă rezerve de per
fecționare a activității acestui sector 
al asistenței medicale, că valorifica
rea lor se leagă și de o mai bună 
reglementare și că în această operă 
de larg interes social și cetățenesc 
sînt chemate să-și conjuge eforturile 
atît forurile responsabile locale 
centrale, cît și populația.

(corespondentul „Scîn-ARAD
teii", Gabriel Goia). — Combi
natul textil din Arad are o pon- 

economia 
județului 

lei repre- 
al unități- 
producției 
în fiecare

dere însemnată în 
municipiului și . a 
Arad. Un miliard de 
zintă aportul valoric 
lor sale în cadrul 
globale a județului, 
oră, din orașul de pe Mureș se 
îndreaptă spre beneficiarii in
terni și externi circa 8 km de 
țesături de bumbac. în una din 
unitățile cele mai importante 
ale combinatului arădean. Uzi
nele textile „30 Decembrie" — 
U.T.A. — se află concentrată o 
mare parte din producția de im
primeuri a țării. Uzinele arăda- 
ne au cunoscut un intens pro
ces de modernizare, crescînd an 
de an nivelul calitativ al pro
duselor, competitive astăzi ‘ pe 
plan mondial. O albitorie mo
dernă, complet automatizată, fi
latura înzestrată cu războaie 
automate în proporție de 75 la 
sută, finisajul dotat cu apara
tură de înaltă tehnicitate — sînt 
citeva dintre cele mai impor
tante realizări. Numai exportul 
în 17 țări a atins în ultimul an 
al cincinalului trecut aproape 60 
la sută din volumul producției. 
Anual, marca U.T.A. apare pe 
circa 200 noi modele de țesături 
în 1 500 de poziții coloristice.

Milano, Triest, Salonic, Viena, 
Helsinki, Copenhaga, Leipzig, 
Tel-Aviv. Bruxelles — sînt nu
mai citeva din marile orașe in 
care au mare căutare produsele 
unui alt exponent prestigios din 
cadrul Combinatului textil 
Arad. Este vorba de Fabrica de 
confecții. în anii cincinalului 
trecut, fabrica și-a dublat pro
ducția. într-un singur an com
partimentul de creație reali
zează 600 modele noi, dintre 
care circa 420 le fabrică în serie.

Telegrame adresate C. C. al P. C. R.,
tovarășului Nicolae Ceaușescu

Cursuri 
de calificare 

la uzinele 
„23 August“- 

București
Pentru a veni în ajutorul 

muncitorilor necalificați, dornici 
să învețe o meserie, uzinele 
„23 August“-București organi
zează cursuri de calificare de 
scurtă durată. în cadrul acestor 
cursuri, muncitorii sînt pregă
tiți în meseriile de strungari, 
frezori, rabotori, rectificatori, 
găuritori, sudori, electricieni, 
turnători, oțelari, forjori, maca
ragii. Candidații pentru cursu
rile de calificare trebuie să în
deplinească următoarele con
diții : studii : minimum 7—8 
clase elementare. Vîrsta : de la 
18 la 40 de ani. Pentru meseriile 
de turnători, forjori, oțelari și 
macaragii se primesc și absol
venți a 4 clase elementare. Pe 
timpul școlarizării, salarizarea 
se face conform H.C.M. 2 105/ 
1969. Cei interesați se vor adre
sa zilnic la Serviciul Perso
nal — învățămînt (telefon - 
43 04 40 interior 4).

în același timp, uzinele „23 
August" angajează urgent, din 
București și provincie, strun
gari, frezori, rectificatori, gău
ritori, rabotori, lăcătuși, sudori, 
turnători, oțelari, electricieni, 
macaragii. De asemenea, anga
jează economiști, tehnicieni și 
merceologi pentru Serviciul de 
aprovizionare, cu buletin de 
Capitală.

Alte colective de muncă ale între
prinderilor care au primit Steagul 
roșu și Diploma de fruntașe sau evi
dențiate pe ramură în anul 1970 au 
adresat telegrame Comitetului Cen
trai al Partidului Comunist Român, 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, in 
care își exprimă atașamentul la poli
tica partidului, hotărirea de a-și a- 
duce în continuare contribuția la în
florirea României socialiste, prin 
obținerea unor și mai bune rezultate 
în activitatea productivă.

Lucrătorii Institutului de proiec
tări tehnologice pentru industria 
materialelor de construcții vor scurta 
termenul de p-edare a documentații
lor cu peste 1 000 zile, vor reduce va
loarea investițiilor proiectate cu 52 
milioane lei și vor realiza o creștere 
a productivității muncii de 10 la sută 
peste cea planificată.

Colectivul de salariați ai între
prinderii geologice de prospecțiuni 
din cadrul Ministerului Minelor. Pe
trolului și Geologiei se angajează să 
depășească in acest an planul de pro
ducție cu 2 la sută, să crească pro
ductivitatea muncii cu 2 la sută, să 
realizeze economii peste plan de 
850 000 lei, să contribuie cu toate 
forțele la creșterea rezervelor de 
materii prime minerale și să pună în 
evidență noi zone de perspectivă în 
regiunile izolate și greu accesibile, 
care să permită asigurarea bazei 
materiale prevăzute de Congresul al 
X-lea al P.C.R.

Colectivul întreprinderii nr. 7 eon- 
slrucții-montaj Galați se angajează, 
în telegrama trimisă, să realizeze 
suplimentar lucrări de construcții- 
montaj în valoare de 10 milioane lei, 
să predea beneficiarului Complexul 
avicol de la Galați cu 90 zile înainte 
de termenul planificat, să reducă în 
acest an cu 14,47 lei cheltuielile la
I 000 lei producție față de 1970, să 
sporească productivitatea muncii cu
II la sută față de realizările anului 
1970 și să îndeplinească planul pe 
anul 1971 la 15 decembrie, cu califi
cative „bine" și „foarte bine".

Salariații întreprinderii poligrafice 
„Tiparul"-Bucnrești se angajează să 
depășească sarcinile planului de stat 
pe anul acesta la producția globală și

marfă cu 300 000 lei, la producția- 
marfă vindută și încasată cu 1 500 000 
lei, iar la productivitatea muncii cu 
1 la sută. La rîndul lor, salariații In
stitutului de cercetări și proiectări 
automatizări și proiectări uzine și in
stalații pentru industria electroteh- 
nică-București se angajează să de
pășească sarcinile de plan la toți in
dicatorii.

Lucrătorii întreprinderii comerțului 
cu ridicata metalo-chimice (I.C.R.M.) 
din Ploiești își arată hotărirea de 
a-și suplimenta angajamentele asu
mate pe 1971 cu 12 milioane lei la 
desfacere, de a reduce cheltuielile de 
circulație cu 500 000 lei și de a ob
ține 1,2 milioane lei beneficii supli
mentare.

în baza experienței acumulate 
salariații întreprinderii agricole de 
stat Tulucești, din județul Galați, se 
angajează să nu precupețească nici 
un efort pentru îndeplinirea sarcini
lor ce le revin în acest an și să, rea
lizeze, intre altele, peste plan 400 
tone legume, 500 tone porumb boabe, 
5 000 tone lucernă masă verde, 300 
tone soia boabe, 500 hi lapte și 2 100 
miei.

Colectivul de salariați ai între
prinderii de industrializarea laptelui 
Ilfov își exprimă, în telegrama tri
misă, hotărirea de a depăși angaja
mentele pe care și le-au asumat cu 
ocazia dezbaterii cifrelor de plan pe 
anul 1971, de a realiza suplimentar 
1 800 000 lei la producția globală, 2 
milioane lei la producția-marfă și 
700 000 lei beneficii.

Salariații Fabricii de țigaretc- 
București își vor respecta angaja
mentul pe care și l-au luat pe anul 
1971, de a depăși planul la producția 
globală cu 7 040 000 lei. la producția- 
marfă cu 900 000 lei și la beneficii cu 
1 milion lei.

Hotărirea de a înfăptui angaja
mentele luate pe anul 1971 este ex
primată și de salariații întreprinde
rii comunale din Tg. Mureș. Ei vor 
realiza suplimentar la producția glo
bală 3 300 000 lei, economii la pre
țul de cost de 250 000 lei, și beneficii 
peste plan de 300 000 lei. La fel vor 
proceda și salariații întreprinderii dc 
rețele electrice din Galați.

*

(Agerpres)
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(în 1970 și 1971 s-a planificat 
acestor plante in 10 C.A.P., 
1968—1969 cind plantele me
se cultivau în 16 C.A.P.). în 

creat și o fermă de„Măcar unul.

Maria BABOIAN

și vom planta milioane
Scrisori de la cititori

în articolul : „Un nuc, măcar unul, 
lingă fiecare școală, pe fiecare drum" 
numărul nucilor in loc să crească s-a 
scrisori primite la redacție, cititorii fac observații și propuneri pri
vind extinderea acestei valoroase 
acestea.

pe lingă fiecare gospodărie, pe 
— se arăta că, in ultimii ani, 
micșorat mult. In numeroase

mare după părerea noastra — 
față de ceea ce aduceau nucii. Cu 
multă atenție și bucurie am citit ar
ticolul din „Scinteia" „Un nuc, mă
car unul pe lingă fiecare gospodărie, 
pe lingă fiecare școală, pe fiecare 
drum". Dar conducerea cooperativei 
agricole din comuna noastră n-a dat 
atenție problemelor ridicate în articol. 
Acum faptul este consumat. Condu
cerea cooperativei, cît și consiliul 
popular ar trebui să fie obligate să 
ia măsuri de plantare de noi puieți 
de nuci.

într-o scrisoare, inginerul
Grigore Colpacci, 
pensionar, ridică 
bleme în legătură cu nucii din Ca
pitală. După ultima statistică, se a- 
rată în scrisoare, numai pe teritoriul 
Capitalei există circa 12 000 de nuci, 
în majoritate bătrîni și deci roditori. 
Dar atit nucii, cît și alți pomi se gă-

silvic 
care este acum 
o serie de pro-

specii pomicole. Publicăm citeva din

Membrii de partid din ilegalitate 
din județul Hunedoara, participanți 
la o intîlnire de lucru la comitetul 
județean de partid, au adresat o 
telegramă Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, tovară
șului Nicolae Ceaușescu, în care se 
spune, printre altele : Comuniștii hu- 
nedoreni cu activitate îndelungată în 
lupta revoluționară, în mișcarea 
muncitorească, dau o înaltă apre
ciere metodei încetățenite de condu
cerea partidului nostru, de dum
neavoastră personal, scumpe și mult 
stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, 
de a se sfătui în permanență cu 
membrii partidului, cu oamenii mun
cii, de a purta un dialog direct cu po
porul. în această practică no; vedem • 
o manifestare vie a participării în
tregului partid, întregului popor

sesc în paragină, atacați de diverși 
dăunători, cu ramuri uscate și rupte 
ș.a. Lipsește o preocupare pentru 
întreținerea acestora. Organele gos
podăriei comunale și de spații 
verzi nu reușesc să facă față volu
mului mare de lucrări necesitat de 
îngrijirea acestor pomi. Există însă 
sute de agronomi, pomicultori, silvi
cultori, care sînt pensionari, capabili 
și dornici de a munci. Ei ar putea 
contribui la salvarea de la pieire a 
acestei bogății și frumuseți a Capita
lei, precum și din alte orașe și cen
tre populate din țară. După părerea 
mea, ar fi bine să ia ființă cercuri 
„prietenii naturii", care să se ocupe 
de inventarierea pomilor și de în
grijirea lor. Deși în vîrstă și pensio
nar, sînt stăpînit de dorința de a fi 

,■ de folos patriei, și aș fi fericit să mi 
se dea posibilitatea să activez în a- 
ceastă direcție.

actul de conducere, o dovadă a aten
ției cu care sînt privite părerile, su
gestiile, propunerile fiecărui om al 
muncii, o expresie a încrederii ne
țărmurite, reciproce, dintre partid, 
popor și conducerea sa iubită.

Noi, veterani ai mișcării revoluțio
nare și muncitorești de pe plaiurile 
bunedorene — români, maghiari, 
germani și de alte naționalități — ne 
angajăm să punem în continuare 
toată capacitatea și experiența noas
tră în slujba edificării societății so
cialiste multilateral dezvoltate, sâ 
dăm tot ce avem mai bun pentru 
scumpul nostru partid comftiist, al 
cărui glorios semicentenar îl în- 
tîmpinăm cu inimile încărcate de 
bucurie.

în țară există foarte mult te
ren pentru cultivarea nucilor și a 
altor pomi, fără să se diminueze cu 
nimic suprafața agricolă — se arată 
în scrisoarea trimisă de Gh. Popa 
din Constanța, str. Labirint nr. 6. 
Astfel se pot planta nuci pe mar
ginile șoselelor, a căilor ferate 
Propun ca aceste plantații să 
facă de către școlarii comunelor 
satelor respective sub supravegherea 
profesorilor, învățătorilor și a orga
nizațiilor U.T.C, șl, bineînțeles, sub 
controlul primăriilor. Fiecare elev, 
începînd de la clasa I pînă în 
clasa a X-a. să planteze cițțva pomi 
pe care să-i eticheteze cu numele 
său și să-i supravegheze pînă cind 
acești pomi vor crește mari. Sper ca 
propunerea să fie primită favorabil 
de către organizațiile U. T. C, din 
școli, de către conducerile școlilor și 
în primul rind de către tineri. Va 
fi un motiv de mindrie pentru ei să 
contribuie la refacerea și dezvoltarea 
patrimoniului pomicol al țării.

La cele cuprinse în articol se re- 
“feră și Niculac Pană din Cluj, str. 
Albac nr. 3 : „Șoseaua între 
Cluj-Sărmaș și Cluj-Feleac era stră
juită de nuci plantați cu multi ani 
în urmă. Acum nu. a mai rămas nici 
unul. S-a zis că nucii ar deranja cir
culația, că tulpina lor masivă ar re
prezenta prea mari riscuri pentru șo
ferii neglijenți ș.a.m.d. și au fost de
frișați. Dar nu numai nucii. Au dis
părut și duzii ce se aflau de o parte 
și de alta a șoselei Dej-Ileanda- 
Șomcuta Mare, intre Vultureni-Bă- 
lan-Jibou, între Jibou-Zaliîu-Somes- 
Odorhei ; perii ce străjuiau șoselele 
între Feleac-Turda. Cluj-Gilău ș.a. 
Aceste aspecte ale lipsei de spirit 
gospodăresc le-am discutat cu unii 
cunoscuți sau prieteni, exprimin- 
du-mi nedumerirea. Spre surprinde
rea mea am primit răspunsuri care, 
sincer să fiu, m-au dezolat. „Per-

ș.a. 
se 
și

sonal te-a afectat, te-a deranjat cu 
ceva ? Dacă nu, lasă-le. Nu-ți face 
probleme. Cine le face știe de ce. 
Nu încerca să te amesteci în trebu
rile altora". întrucît problema pre
zintă un mare interes, mă adresez 
„Scînteii" în speranța că asemenea 
lucruri nu se vor mai repeta".

Un grup dc cetățeni din comuna 
Davidești, județul Argeș, ne sesi
zează o măsură nechibzuită care a 
dus la diminuarea numărului de nuci, 
în această primăvară s-a trecut la 
comasarea și redistribuirea loturilor 
aflate în folosința personală a coo
peratorilor din comuna Davidești. 
Pe loturile comasate s-a trecut cu 
tractoarele la smulgerea prunilor și 
în special a zecilor de nuci care au 
fost tirîți în fața porților șl apoi în 
curțile cetățenilor din comună. De 
asemenea, timp de mai bine de 
două săptămint, tractoarele au scos 
din rădăcini zeci de nuci de pe 
marginea rîului Argeșel. Județul Ar
geș — se arată în scrisoare — 
renumit ca zonă pomicolă, dar 
se aprobă asemenea acțiuni de 
tragere masivă a pomilor și în 
cial a nucilor să nu ne mirăm 
tirziu de consecințele lor. Trebuia, 
după părerea noastră, gîndit că acești 
pomi aduc venituri cetățenilor 
și in ultimă instanță economiei 
noastre naționale. în altă ordine de 
idei, acești nuci apărau terenurile 
împotriva eroziunii. Practica ne-a 
dovedit că tot o asemenea acțiune, 
de distrugere a nucilor de pe ma
lul riului Argeșel, petrecută' cu ani 
în urmă, a dus la lărgirea albiei 
riului, distrugînd mult teren. Nucii 
care în acest an au fost smulși din 
rădăcini. în perioada inundațiilor din 
primăvara anului 1970 au apărat pă- 
mîntul de furia apelor. Indiferent 
ce se va însămînța pe aceste tere
nuri, nu va putea aduce un venit mai

este 
dacă 
dis- 
spe- 
mai

PLANTELE MEDICINALE

jfNu sîntem de acord.
Alții sînt vinovății"

a
O scrisoare din partea Direcției generale 
agriculturii, industriei alimentare, 

și apelor a județului Brașov
în articolul „Suprafețe mai mari pentru cultivarea plantelor medi

cinale", publicat în „Scînteia" din 4 aprilie a.c., se arăta, pe baza apre
cierilor primite de la Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare, 
Silviculturii și Apelor, precum și de la „CENTROCOOP" că în unele 
județe există rămineri in urmă in ce privește contractarea plantelor 
medicinale, că nu se creează ferme specializate, la conducerea cărora 
să fie numiți ingineri și tehnicieni specializați in cultura acestor plante. 
După publicarea articolului, s-a primit o scrisoare din partea Direc
ției generale a agriculturii, industriei alimentare, silviculturii și ape- 
lor-Brașov pe care o publicăm cu foarte mici prescurtări. Dacă orga
nele vizate au ceva de spus, vom

silviculturii

publica și punctul lor de vedere.
în articolul „Suprafețe mai mari 

pentru cultivarea plantelor medici
nale", publicat in „Scînteia" din 4 
aprilie a.c„ se specifică faptul că 
s-au constatat „rămineri in urmă" 
în ceea ce privește contractarea de 
plante medicinale și aromatice și în 
județul Brașov, fapt care corespunde, 
din păcate, realității. Necontractarea 
acestor suprafețe se datorește, așa cum 
se arată în articol, „unor organe a- 
gricole care, conform unor practici 
învechite, continuă să planifice fie
cărei cooperative pînă la cele mai 
mici amănunte, lăsînd, în multe ca
zuri, în afara planurilor, plantele

medicinale". Dacă se consideră că 
aceasta este cauza esențială a acestei 
stări neoorespunzătoare de lucruri, 
facem precizarea că se merge pe o 
pistă greșită. La Brașov, deși supra
fețele de plante medicinale sau pro
ducția de contract n-au fost cuprinse 
în indicatorii de plan difuzați de mi
nister, Direcția generală agricolă ' a 
întocmit calculați! de plan și pentru 
plantele medicinale pe care le-a di
fuzat cooperativelor agricole de pro
ducție. Mai mult, în diferite situații 
s-a depus insistență pentru însușirea 
de către C.A.P. a acestor calculații.

Am dori să precizăm că, pe lingă

aceste prevederi, s-a ajuns și la con
centrarea producției de plante me
dicinale “ ' ’
cultura 
față de 
dicinale 
anul 1971 am 
plante medicinale la C.A.P. Feldioa- 
ra. aprobată în adunarea 
din 3 februarie 1971, care 
100 ha și este condusă de 
cian specializat în această

De aceea considerăm că 
privind lipsa de interes a 
agricole nu este justă. Direcția agri- • 
colă a oferit tovarășilor de la „CEN- 
TROCOOP" și alte posibilități pentru 
extinderea culturii plantelor medici
nale. S-a insistat pe extinderea „Cor
nului secării" în Făgăraș, pe extin
derea mentei la Zărnești și Dumbră- 
vița etc., dar respectivii tovarăși nu 
au sprijinit aceste acțiuni. La C.A.P. 
Zărnești, ca și la Dumbrăvița cultu
rile de mentă, înființate în 1970, s-au 
compromis. In alte cooperative, chi
mionul — cultură care în articol se 
recomandă pentru Brașov — ca ur
mare și a lipsei de preocupare a or
ganelor Contractante, s-a compromis. 
Organele locale ale JCENTRO- 
COOP“-ului nu se preocupă în su
ficientă măsură de aceste culturi pe 
care ar dori, dacă ar fi posibil, să le 
contracteze chiar pe arealul muni
cipiului Brașov ! îndată ce coopera
tivele agricole de producție au luat 
măsuri pentru folosirea mai rațională 
a terenului arabil, organele '„CEN- 
TROCOOP" n-au mai reușit să facă 
contractări !

Restrîngerea suprafețelor cultivate 
cu plante medicinale și aromate se 
datorește îndeosebi lipsei de ierbici- 
de pentru aceste culturi, lipsei de 
preocupare a unor organe centrale 
pentru crearea unei sisteme de mașini 
corespunzătoare pentru mecanizarea 

’acestor culturi, lipsei de avantaje 
pentru cultivatori. O sumară com
parație a prețului de cost realizat de 
multe C.A.P. la unele din aceste cul
turi (și în special la mac) cu prețu
rile de desfacere realizate ar fi fost 
mai revelatoare.

Rezolvarea acestor probleme. ar 
duce rapid la concentrarea acestor 
culturi, Ia specializarea și profilarea 
unor unităti agricole în această di
recție. Rezolvarea problemelor men
ționate ar fi — după noi — de mai 
mare importanță pentru creșterea 
producției de plante medicinale șl a- 
romate decit înființarea unei stațiuni 
experimentale „care să studieze pro
blemele cultivării plantelor medici
nale".

generală 
are peste 
un tehni- 
direcție.
afirmația 
organelor

Ing. loan MĂNOIU
director general, Direcția generală 
a agriculturii, industriei alimentare, 
silviculturii și apelor a județului 
Brașov
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NICOLAE CEAUȘESCU 

cu lucrători și cadre 
de conducere din domeniul

GLORIOSUL 
SEMICENTENAR

In cinstea aniversării
T

semicentenarului partidului

SI A ANGAJAMENTELOR

construcțiilor industriale
Ă

Ă

*
*

INDUSTRIA JUDEȚULUI BRAȘOV
BRAȘOV (corespondentul „Scînteii", N. Mocanu). — 

Colectivele întreprinderilor industriale din județul Bra
șov au raportat că și-au îndeplinit angajamentele asu
mate în cinstea zilei de 8 mai. Ca urmare, pină în ziua 
aniversării a 50 de ani de la crearea partidului se va 
obține — potrivit estimărilor — o producție-marfă su
plimentară în valoare de 230 milioane lei, cu 100 mili
oane lei peste angajamentul luat. Această producție 
se va concretiza în 426 tone oțel, 383 tone îngrășăminte 
azotoase, 25 000 rulmenți, aproape 7 000 tone ciment. 
10 000 kW motoare electrice ș.a. în același timp, pro
ductivitatea muncii va crește cu 534 lei pe salariat, față 
de 323 lei cît prevede angajamentul.

ÎNTREPRINDERILE JUDEȚULUI VASLUI
VASLUI (corespondentul „Scînteii", Vasiîe Iancu). —
Oamenii muncii din unitățile industriale din județul 

Vaslui, au reușit să îndeplinească și să depă
șească prevederile planului și ale angajamentelor 
luate la începutul anului în cinstea semicentenarului 
partidului. La producția-marfă și prestări de servicii, 
planul a fost depășit cu aproape 28 milioane lei. obți- 
nîndu-se supliinentar 4 000 rulmenți, mobilă în valoare 
de 2 704 000 lei, confecții de peste 5 100 000 lei și alte 
produse. Planul livrărilor la export a fost depășit cu 
1 313 000 lei valută, adică mai mult decît dublu față de 
prevederile din angajamente. De asemenea, întreprin
derile industriale ale județului au înregistrat un 
de beneficii de peste 6 700 000 lei.

plus

INDUSTRIA JUDEȚULUI COVASNA
uni-

de
Ca urmare a activității rodnice desfășurate în 

tățile industriale ale județului Covasna, sarcinile 
plan pe patru luni au fost . îndeplinite cu opt .zile înain
te de termen. Pină la sfîrșitul lunii aprilie se vor

realiza peste plan 11 400 tone lignit, 2 900 tone brichete, 
800 mc cherestea de rășinoase, 500 mc cherestea de fag, 
44 000 mp țesături din bumbac, confecții în valoare de 
peste două milioane lei, 2 838 hectolitri lapte și produse 
lactate.

UNITĂȚI DIN JUDEȚUL ILFOV
(Corespondentul „Scînteii", Florea Ceaușescu). 

Din cele 35 unități industriale republicane, locale 
cooperatiste din județul Ilfov, 31 au raportat îndepli
nirea și depășirea angajamentelor luate in cinstea 
zilei de 8 mai. S-au obținut peste plan 37 milioane 
lei la producția globală industrială, față de 30 mi
lioane cît prevedea angajamentul, iar la producția- 
marfă industrială și prestări de servicii s-au realizat 
suplimentar 85 milioane lei — față de 23 
angajamentul.

Depășirile consemnate la producția-marfă 
cretizează în cantități importante de țiței, 
gaze de sondă, 390 tone conserve din carne. 5 614 
prefabricate din beton armat și altele.

ÎNTREPRINDERILE INDUSTRIALE 
DIN JUDEȚUL MEHEDINȚI

Și

milioane

se con-
5 483 mc

mc

TURNU-SEVERIN (prin telefon, de la Anghel Ion)
Colectivele întreprinderilor industriale din județul 

Mehedinți, muncind cu însuflețire pentru a întimpina 
cu realizări remarcabile semicentenarul partidului, ra
portează că in ziua de 23 aprilie a.c. au îndeplinit și 
depășit sarcinile de plan pe primele 4 luni ale anului 
și angajamentele luate pînă la 8 mai, realizînd o pro- 
ducție-marfă suplimentară în valoare de 11 milioane lei. 
Conform calculelor preliminare, pînă la sfîrșitul lunii 
aprilie, valoarea producției obținute peste plan se va 
ridica la 64 milioane lei. Intre produsele fabricate pes
te plan în această perioadă menționăm : un cargou 
frigorific de 2 000 t.dw., un șlep de 1 000 tone, 200 de 
milioane kWh energie electrică, 22 tone plăci fibro-lem- 
noase.
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Noutate

la U. M. Cugir

„ALBALUX 9“
Ne aflăm într-una din halele 

Uzinei mecanice din Cugir. Di- 
mitrie Cătană, inginer-șel al u- 
zinei, și loan Suciu, șeful sec
ției mașini de spălat rufe, ne 
prezintă noua mașină de spălat 
rufe de uz casnic „Albalux-9‘. 
Reține atenția, de la început, as
pectul comercial mult îmbunătă
țit al mașinii. Noul produs are 
o greutate redusă comparativ cu 
„AlbaIux-4“, din care descinde 
direct in privința concepției și 
a performanțelor tehnice.

Deși are o greutate mai mică, 
„Albalux-9“ are aceeași capaci
tate ca și celelalte 5 tipuri fa
bricate pină acum în uzină. „Al- 
balux-9“ are dispozitiv de încăl
zire a apei bazat pe rezistență 
electrică și spală în circa 4 mi
nute 2 kg de rufe. Mașina 
prezintă o siguranță în exploa
tare mult mai mare, avînd un 
grad de etanșare sporit. Rama și 
capacul (care de data aceasta 
este prins în balamale de ramă) 
sînt emailate. Au o durabilitate 
mai mare. Tabloul de comandă, 
executat din masă plastică, pre
zintă îmbunătățiri, atît în pri
vința funcționării, cît și a as
pectului. Pe tabloul de comandă 
— o noutate față de celelalte ti
puri de mașini de spălat rufe 
realizate la Cugir —. este montat 
un bec avertizor care luminează 
în momentul cînd rezistența de 
încălzire a apei este sub ten
siune. De asemenea, sistemul de 
conexiune între întrerupătorul 
pachet și motor asigură o garan
ție sporită în exploatare.

Aceste calități pot fi verificate 
practic de orice gospodină. Ma
șina de spălat rufe „Albalux-9" 
se livrează cumpărătorilor îm
preună cu Instrucțiunile de uti
lizare. Pînă în prezent, un lot de 
circa 2 000 de mașini de spălat 
rufe „Albalux-9“ au fost expe
diate de uzina organizațiilor co
merciale.

Ștefan DINICA
corespondentul „Scînteii*

(Urmare din pag. I)

tal, productivitate ridicată și o eco
nomie substanțială la prețul de 
cost. Apreciind această realizare, 
secretarul general subliniază nece
sitatea dezvoltării producției, a 
extinderii procedeului și în alte 
sectoare industriale, prin coopera
rea dintre ministere.

Ample discuții între conducăto
rii de partid și de stat și specia
liștii prezenți a prilejuit vizitarea 
standului Institutului de cercetări 
de construcții, care prezintă o gamă 
largă de aparatură pentru încer
cări calitative de materiale și ele
mente de construcții. Se mențio
nează că institutul fabrică în pre
zent toată aparatura necesară do
tării laboratoarelor întreprinderilor 
de specialitate, precum și utilajele 
tehnologice pentru execuția lucră
rilor din beton precomprimat, o 
gamă largă de prese de la 12 la 250 
tone forță de tragere. Este expusă 
printre altele presa de 12 tone 
forță de tragere, premiată la Tîrgul 
internațional de la Viena cu Meda
lia de argint.

Fabricația aparatelor de încăl
zire, ventilare și climatizare ocupă 
un întreg stand. Se remarcă înde
osebi eficiența instalațiilor de în
călzire cu convectoare, produse re
cent de întreprinderile de speciali
tate. Se arată, printre altele, că prin 
realizarea lor se reduce foarte mult 
consumul de metal, greutatea ra
diatoarelor scăzînd de la 70 kg cît 
cîntăreau vechile tipuri, la numai 
12 kg. Secretarul general recoman
dă extinderea producției de con
vectoare, folosirea lor pe scară cît 
mai largă la noile construcții-; 
proiectanții să țină seama de a- 
vantajele pe care le oferă noua 
instalație care poate fi montată cu 
mare ușurință în • apartamente, 
existînd totodată posibilități de a- 
daptare și la rețeaua de termofi- 
care.

Se vizitează apoi cîteva utilaje 
Impunătoare prezentate în aer li
ber și aflate în stare de funcțio
nare : macaraua ușoară de finisaj, 
schela metalică ridicătoare, ascen
sorul pentru persoane și materiale 
care suie pînă la 150 metri înăl
țime.

— Sînt realizări care trebuie in
troduse pe scară largă, pentru a 
ridica gradul de industrializare la 
construcții-montaj, recomandă to
varășul Ceaușescu.

Pe platforma în aer liber se află 
expuse numeroase alte utilaje care 
oglindesc rodul strădaniilor, pri
ceperea tehnică a specialiștilor.

ministerului. Printre altele, rețin 
atenția stația semiautomată de 
preparat betoane, una din cele 
mai moderne instalații de acest 
gen, cu un randament de 35 mc pe 
oră, care înlocuiește cinci stații 
obișnuite — precum și o macara 
turn cu pneuri cu o capacitate de 
7,5 tone forță.

Secretarul general apreciază ca
racteristicile tehnico-funcționale 
ale acestor utilaje, preocuparea 
conducerii Ministerului Construc
țiilor Industriale, pentru autodota- 
rea unităților din componența sa. 
în discuția care are loc se subli
niază necesitatea ca întreprinde
rile din rețeaua Ministerului Con
strucțiilor Industriale să dezvolte 
cooperarea cu întreprinderile in
dustriei construcțiilor de mașini, 
acestea urmînd să furnizeze, sub- 
ansamblele necesare.

La standul întreprinderii de con
strucții metalice și aparataj Bucu
rești unde este prezent un genera
tor de aer cald destinat încălzirii 
halelor ‘ industriale și depozitelor 
spațioase, oaspeții se 'interesează 
de posibilitatea extinderii fabrica
ției lor.

Specialiștii subliniază că acest 
utilaj realizat pentru prima dată în 
țara noastră poate încălzi la o tem
peratură reglabilă un volum de 
10 000 m c în halele industriale. în 
legătură cu eficiența fabricației se 
arată că la 1 000 de bucăți se ob
ține o economie de 11 000 tone de 
metal, prin înlocuirea instala
țiilor clasice. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă conducerii 
ministerului de resort să acorde o 
atenție deosebită extinderii fabri
cației și diversificării producției, 
corespunzător necesităților diferite
lor sectoare ale economiei.

Ultimul pavilion al expoziției vi
zitat de conducătorii de partid și 
de stat înfățișează prin grafice și 
panouri sugestive realizările pe 
linia dezvoltării industrializării 
construcțiilor.

în fața unui grafic care redă su
gestiv principalii indicatori econo
mici pe perioada 1965—1970, se
cretarul general al partidului re
marcă faptul că în ultimii >ani nu 
s-a realizat încă o bună corelare 
între creșterea productivității mun
cii și a numărului de salariați. Tot
odată, recomandă conducerii minis
terului să acorde o deosebită aten
ție problemei eficienței economice, 
scurtării termenelor de execuție a 
obiectivelor preyăzute în planul pe 
anul în curs și pe anii următori, 
creșterii calității lucrărilor.

La sfîrșitul vizitei, secretarul ge
neral al partidului, apreciind reali
zările obținute, adresează felicitări 
muncitorilor, inginerilor, cercetăto
rilor și proiectanților din acest sec
tor, arată că este necesar ca și în 
continuare să se acorde o deosebită 
atenție extinderii industrializării 
construcțiilor, mecanizării lucrări
lor pe șantiere.

Pentru ca acțiunea de autoutilare 
să se desfășoare cu succes, trebuie 
folosită întreaga capacitate de 
creație științifică a specialiștilor 
din această ramură, spiritul nova
tor al inginerilor și tehnicienilor, 
al tuturor constructorilor.

Adresîndu-se conducătorilor mi
nisterelor construcțiilor industriale, 
industriei construcțiilor de mașini 
și industriei materialelor de con
strucții, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le recomandă să colaboreze per
manent pentru a găsi cele mai bune 
soluții de rezolvare a problemelor 
de mecanizare a lucrărilor de pe 
șantiere, prin crearea unor mașini, 
utilaje și instalații de randament 
mare, necesare atît construcțiilor 
industriale și civile din țara noas
tră, cît și exportului.

Se subliniază, de asemenea, ne
cesitatea ca această expoziție să fie 
vizitată de specialiști din toate uni
tățile de construcții și montaj ale 
ministerului de resort, din unitățile 
de specialitate ale altor ministere, 
ale consiliilor populare, precum și 
din institutele de proiectare și cer
cetare. Exponatele oferă un cadru 
prielnic pentru informare asupra 
celor mai noi realizări în acest do
meniu, stimulînd totodată inițiati
va în vederea lărgirii și perfecțio
nării producției de utilaje, unelte, 
aparate și dispozitive.

Intîlnirea de lucru a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cu lucrători și 
cadre de conducere din ramu
ra construcțiilor industriale, dia
logul fructuos pe care secreta
rul general al partidului l-a 
avut cu aceștia au constituit un nou 
și puternic imbold pentru activi
tatea oameriilor muncii din această 
ramură de activitate. Indicațiile 
date, soluțiile concrete reieșite în 
cadrul discuțiilor cu specialiștii pri
vind rezolvarea unor probleme le
gate de activitatea curentă și de 
perspectivă reprezintă un amplu și 
însuflețitor program, pe care con
structorii sînt ferm hotărîți să-l 
îndeplinească, aducîndu-și astfel 
contribuția la realizarea sarcinilor 
cincinalului.

Ion MĂRGINEANU 
Mircea IONFSCU 
Fotografii; Anghel Pasat

Munca : îndeletnicirea primară, ca
racteristica distinctivă a omului. A 
suferit în procesul dezvoltării civili
zației umane transformări uriașe ; 
mecanizarea, automatizarea au pre
luat și preiau o tot mai mare parte 
a efortului fizic al omului. Și to
tuși, oricit s-ar extinde mecanizarea 
și automatizarea, munca rămîne fac
torul de bază al dezvoltării socie
tății.

In condițiile excepțional de com
plexe ale producției moderne. ale 
luptei acerbe pentru o tot mai înaltă 
productivitate. munca — respectiv 
totalitatea condițiilor în care se 
desfășoară — a devenit, cu ne
cesitate obiect de analiză și in
vestigație riguros științifică. Studiul 
științific ăl muncii a depășit limitele 
elaborării unor tehnici de observare 
și de măsurare a aptitudinilor, miș
cărilor, timpului de execuție ș.a. Ac
tualul stadiu de dezvoltare a impus 
corelarea tuturor factorilor capabili 
să influențeze tonusul vital și pro
fesional al indi
vidului și al co
lectivității. Iar 
instrumentul a- 
cestei corelări 
este investigația 
ergonomică. Este 
o disciplină năs
cută din îmbina
rea cea mai inti
mă a științei cu 
producția, o ra
mură ce se con
stituie ca un do
meniu distinct 
nou al cunoaș
terii.

Cercetarea în 
acest domeniu 
pornește de la 
faptul că în pro
cesul muncii e- 
chilibrul întregu
lui organism este 
afectat. într-o a- 
numită măsură, 
de oboseala fizi
că și de cea ne- 
uropsihică. Se 
caută deci mij
loacele de a in
terveni eficient 
în ambele direc
ții. De pildă, re
ducerea număru
lui de mișcări și 
realizarea unui 
grad crescut de 
simetrie și si
multaneitate a 
lor are ca efect 
diminuarea efortului fizic. O deose
bită importanță o prezintă acustica 
spațiului de lucru. Ergonomia se stră
duiește să determine luarea unor mă
suri îndreptate spre diminuarea, ca 
și spre repartiția uniformă a zgomo
tului. (Simpla construire corectă a 
unei ferestre poate să reducă zgo
motul cu 28—58 decibeli). Sau, de 
pildă, combaterea oboselii psiho- 
fizice prin eliminarea supralicitării 
văzului, ca urmare a iluminării co
recte a locului de muncă. Studiile 
ergonomice au stabilit necesitatea e- 
xistenței unei iluminări uniforme, 
care să evite crearea de străluciri 
sau umbre pe suprafața dd- lucru, să 
creeze un contrast convenabil etc. 
Pentru locurile de muncă cu carac
ter static, s-a verificat că „scaunul 
ergonomie" — conceput pe baza u- 
nor măsurători antropometrice și 
adecvat specificului de activitate — 
diminuează starea subiectivă de o- 
boseală, puțind duce astfel la o creș
tere a productivității muncii cu 
20—30 la sută.

Ergonomia studiază relația om-ma- 
șină-mediu de muncă și tinde să 
înglobeze și unele aspecte socio-eco- 
nomice. Fiind o știință integrată, ac
tivitatea ei de cercetare fundamen
tală este desfășurată de echipe com
plexe, alcătuite din fiziologi, psiho
logi, ingineri și socio-economiști. în 
ultimul timp, în cadrul acestei dis
cipline s-au conturat două direcții 
esențiale : ergonomia de concepție și 
ergonomia corectivă. Ergonomia dc 
concepție intervine in stadiile inițiale 
ale proiectării sistemelor, ale elabo
rării construcției de noi instalații, 
instrumente de lucru, aparate de mă
sură și control, cît și în domeniul se
lecției și orientării profesionale. Ac
țiunile ergonomice corective sînt me
nite, pe de o parte, să adapteze cele 
mat noi cerințe științifice la condițiile 
de producție existente, iar pe de altă 
parte — acolo unde nu s-a intervenit 
în faza de concepție inițială — să 
aducă ameliorările necesare prin re- 
amenajarea locurilor de muncă, mo

dificarea construcției unor utilaje și 
alte asemenea măsuri.

Avind în vedere țelul pe care-1 
urmărește — creșterea randamentului 
energiei umane în procesul muncii, 
la scara întregii societăți — ergono
mia, a cărei însemnătate și eficiență 
economică sînt evidente, își cucerește 
rapid o tot mai largă audiență. Și 
în țara noastră, ea cunoaște în ulti
ma vreme o dezvoltare continuă, no
tabilă, în sfera teoriei, ca și. a celor 
mai diverse aplicații practice.

— Indicele de calitate a producției 
este influențat de factori ergonomici, 
ne spunea dr. Constantin Botez, șef 
de secție la Institutul de psihologie 
al Academiei Republicii Socialiste 
România, membru corespondent al 
Academiei de științe sociale și poli
tice. Din cauza neiuării îr. seamă a 
elementelor ambianței fizice, se co
mit frecvente abateri de la normele 
de calitate ; stagnările și defecțiunile 
tehnice survin cel mai adesea în orele 
de oboseală și suprasolicitare, sau din

fizică, dimensionarea locurilor de 
muncă, postulația, gestualitatea — 
fără nici un fel de mijloace tehnice 
suplimentare — a avut ca efect creș
terea cu zece procente a capacității 
de producție. La uzina de anvelope 
„Danubiana", studierea procesului de 
muncă din secția de camere pneu
matice a dus la elaborarea unor so
luții care, ținînd seama și de cerin
țele ergonomice, asigură întreprin
derii beneficii suplimentare. Și 
exemplele s-ar putea înmulți, de- 
monstrînd atît activitatea rodnică a 
specialiștilor, cît și receptivitatea în
treprinderilor respective la cercetările 
menite să ușureze munca oamenilor, 
să-i sporească productivitatea, să îm
bunătățească rezultatele economice.

O asemenea receptivitate am întâl
nit, de pildă, la Combinatul de pielă
rie și încălțăminte din Cluj. Directo
rul general, ing. Gheorghe Mărin- 
ceanu, ne-a vorbit despre eforturile 
depuse pentru a înființa un laborator 
propriu de ergonomie. Deocamdată,
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cauză că în construcția și dimensio
narea mijloacelor de comandă și a 
aparatelor de măsură nu s-a ținut 
seama de caracteristicile și posibili
tățile omului. Iată de ce se înscrie 
ca o parte integrantă a cercetării 
ergonomice preocuparea crescîndă 
pentru determinarea aptitudinilor, 
pentru o selecție profesională efec
tuată cu ajutorul profesiogramelor. 
In ceea ce ne privește, pe baza con
tractului de cercetare, încheiat de 
institutul nostru cu întreprinderea 
de piese radio și semiconductoare — 
Băneasa, ani elaborat profesiograme 
pentru principalele locuri de muncă.

Trebuie să ținem seama și de fap
tul că activitatea productivă solicită 
astăzi un efort de gîndire mult mai 
pronunțat. Ca o consecință a acestei 
evoluții firești, se accentuează latura 
psihologică a ergonomiei. Este o con
cluzie care a rezultat și în urma co
laborării noastre cu Institutul de stu
dii și proiectări energetice (I.S.P.E.), 
Institutul de cercetări și proiectări 
electrotehnice (I.C.P.E.), Ministerul 
Energiei Electrice pentru care am 
elaborat studii ergonomice privind 
exploatarea și proiectarea instalațiilor 
automatizate.

— Ne-ați putea explica mai amă
nunțit cum s-au concretizat aceste 
studii ?

— De pildă, noile tablouri de co
mandă din instalațiile automatizate 
au o dispunere optimă a elementelor 
de informație și de comandă și o 
varietate coloristică aleasă cu grijă. 
Ele comportă, de asemenea, scheme 
de memorizare ale mașinilor con
duse de la tablou. In aceste condiții, 
operatorii recepționează mai bine 
informația și intervenția lor este mai 
ranidă.

în unele întreprinderi, organi
zarea științifică a producției și a 
muncii include preocupări susținute 
de ordin ergonomie, cu rezultate mai 
mult decît promițătoare. La atelierul 
de montaje al Uzinei de mecanică 
fină din București, aplicarea noțiuni
lor de ergonomie privind ambianța

combinatul are un laborator de psi
hologie, al cărui șef, Adriana Nebela, 
dovedește entuziasm și pricepere. 
„Psihologul industrial — ne-a decla
rat ea — trebuie să se integreze în 
viața uzinei, pentru a putea studia 
îndeaproape procesul de muncă, in 
vederea elaborării unei monografii 
complete a profesiunilor. în urma 
unor cercetări ergonomice cît mal 
minuțioase".

Din păcate, mai există și întreprin
deri în care problemele de ergonomie 
sînt tratate cu o „aristocratică" su
perioritate sau nepăsare, considerate, 
— citeodată chiar cu ironie — ca 
subiecte „periferice" sau mostre de 
„neseriozitate", ignorîndu-se eficiența 
economică și avantajele practice ale 
asigurării interacțiunii optime dintre 
om, mașină și mediul ambiant. Este, 
poate, o consecință a unor mentali
tăți rutiniere, foarte ingust-practicis- 
te și puțin sensibile la nou, Ia pro
gresele cunoașterii, ori, poate, a 
lipsei de instruire pe acest iărim, 
manifestă la diferitele niveluri ale 
procesului de invățămint. sau a lipsei 
de informație și material documen
tar. Pe de altă parte, spiritul de ini
țiativă al unora din cei ce se ocupă 
in mod direct de organizarea știin
țifică a producției lasă uneori de 
dorit în ce privește acest domeniu. 
După cite știm, nomenclatoarele de 
funcționare a întreprinderilor prevăd 
posibilitatea de a angaja specialiști în 
acest domeniu. Dar. cum „posibilita
te" nu este sinonim cu „obligativi
tate"... se mai invocă si faptul că ar 
fi necesare mari cheltuieli. Do 
fant, cercetarea ergonomică la ni
velul unităților economice reclamă 
investiții modeste. Dotarea la acest 
nivel cu aparate pretențioase ar în
semna o risipă de fonduri. Mult mai 
eficace ar fi aplicarea consecventă a 
cunoștințelor ergonomice la condițiile 
locale.

Unii dintre interlocutorii noștri s-au 
referit si la lipsa aparaturii necesare 
efectuării cercetărilor fundamentale 
de ergonomie, recurgînd imediat, ca

soluție, la ideea importului. Am con
statat însă că nu se prea cunosc 
realizările proprii obținute în acest 
domeniu. „în cadrul institutului nos
tru — ne relata, de pildă, ing. Liviu 
Macovcanu, șef de laborator la In
stitutul de cercetări științifice pen
tru protecția muncii (I.C.S.P.M.) 
— au fost concepute și construi
te un aparat portabil tranzistori
zat pentru măsurarea reactivității 
organismului uman la diferiți stimuli 
optici și acustici și un „electrodina- 
mometru". Urmărim să ne speciali
zăm in crearea de aparatură electro
nică ergonomică, dar întâmpinăm di
ficultăți în ceea ce privește asigu
rarea cu personal necesar și, mal 
ales, procurarea materialelor, intîr- 
■ziate în mod frecvent din pricina unei1 
aprovizionări defectuoase".

După cum arătam și anterior, ergo
nomia nu poate deveni un factor cu
rent al activității întreprinderilor, 
decît dacă procesul de instruire în 

acest domeniu îșl 
va găsi loc în in
stituțiile de învă- 
țămînt economic 
și tehnic. Or, deo
camdată. în afara 
cursurilor de la 
CEPECA. singura 
instituție de învă- 
țămînt din țară 
care predă no
țiuni generale de 
ergonomie, este 
Academia de stu
dii economice din 
București, în ca
drul cursului de 
Economie, și or
ganizarea muncii. 
Expertul și in
structorul princi
pal Ion Unguru, 
coordonator al co
lectivului de stu
diul muncii de la 
CEPECA, propu
nea ca o solu
ție tranzitorie, in
troducerea unor 
cursuri de ergo
nomie în cadrul 
disciplinei de or
ganizare de la in
stitutele politeh
nice (ce mult se 
resimte lipsa unor 
principii de ergo
nomie de concep
ție, mai ales în 
domeniul proiec
tărilor !) și înfiin

țarea unor cursuri postuniversitare 
de specialitate (de felul celor ini
țiate. chiar pentru acest an, da 
Institutul politehnic București), sus- 
ținînd. pe drept cuvînt, eă este o ne
cesitate ca organele dc conducere să 
învețe să desprindă sensul ergonomie 
al fiecărui fenomen tehnic sau eco
nomic". „Consider că la Ministerul 
Tnvățămîntului există unele verigi 
care se situează pe o poziție 
lipsită de dinamism, amînînd in
troducerea noțiunilor de ergonomia 
în programele școlare, menționa și 
expertul Virgiliu Anghelescu, instruc
tor principal la CEPECA. Or, aceste 
noțiuni ar trebui să facă parte, din 
instruirea profesională de bază a fie
cărei promoții de muncitori califi
cați în școlile profesionale, maiștri, 
tehnicieni, ingineri, economiști, me
dici etc., care ar deveni astfel pro
pagandiști ai cerințelor moderne de 
organizare".

în sfîrșit, se simte nevoia unui or
gan central, care să efectueze studii 
cu caracter generalizator, indrumind, 
totodată, activitatea laboratoarelor 
din întreprinderi. „Acest organ — 
sublinia dr. ing. Traian Penescu, di
rectorul I.C.S.P.M. — este cu atît mai 
necesar, cu cît, actualmente, de ergo
nomie se ocupă cine vrea și cine nu 
vrea. Mă gîndesc, de pildă, la înfiin
țarea unui Centru de cercetări ergo
nomice. care să aibă posibilitatea unei 
coordonări unitare, eficiente. unor 
recomandări utile pe ansamblul eco
nomiei naționale''.

Am mai adăuga că. în mod indis
cutabil, în afara factorilor amintiți, 
cabinetele județene pentru . proble
mele de organizare științifică a pro
ducției și a muncii pot să aibă o 
contribuție hotărîtoare la dezvolta
rea rețelei de cercetare ergonomică, 
potrivit schimbărilor tehnico-organl- 
zatorice reclamate de dezvoltarea 
vertiginoasă a economiei naționale.

Infl. Ion LĂZAR
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SLUJIREA INTERESELOR NAȚIONALE Ș
ÎMPOTRIVA dominației INIȚIATORUL Șl ORGANIZATORUL LUPTEI DE ELIBERARE '

MONOPOLURILOR STRĂINE DE SUB IUGUL FASCIST
„Sărac !n țacă bogată" — așa 

definea întiiul între riiarii poeți ai 
acestei țări nefericita stare la cara 
nenumăratele cotropiri străine, je
fuirea sistematică a bogățiilor țării 
au osindit, veacuri de-a rîndul, har
nicul nostru popor. Din păcate, si
tuația aceasta, paradoxală, dar crunt 
de adevărată, nu s-a schimbat prea 
mult nici după dobindirea neatir- 
nării politice și făurirea statului 
național unitar. Nesățioase, tenta
culele puterilor imperialiste, folo
sind posibilitățile create de politica 
claselor exploatatoare din România, 
cuprindeau tot mai strîns economia 
noastră națională, resursele țării, 
împiedecînd ridicarea poporului din 
starea de sărăcie și înapoiere. îm
potriva acestei situații s-au ridicat 
tot mai viguros forțele vii, lucide și 
patriotice ale națiunii române, iar 
în fruntea lor s-a situat, încă de la 
crearea sa, partidul comuniștilor, 
care a militat cu consecvență îm
potriva dominației monopolurilor 
străine, pentru dreptul poporului 
român de a dispune el însuși, in 

propriul său folos, de resursele na
ționale. Această atitudine a P.C.R. 
a ieșit cu deosebită forță în relief 
în timpul crizei economice din 
1929—1933, cînd pozițiile deținute 
în economia românească de mono
polurile străine s-au extins con
siderabil. Era o consecință directă 
a faptului că, pentru a ieși din 
criză, guvernele național-țărăniste 
care s-au perindat la cîrma ță
rii în acea perioadă au aplicat 
faimoasa lor politică a „porților 
deschise" față de capitalul străin, 
contractînd o serie de împrumuturi 
„de stabilizare", „de dezvoltare" etc. 
Este cunoscut că pentru garantarea 
Împrumutului de 101 milioane dolari, 
făcuț de guvernul condus de Iuliu 
Maniu la începutul anului 1929, la o 
serie de bănci americane, franceze, 
engleze, germane etc., statul român 
a concesionat monopolul fabricării 
și distribuirii chibriturilor, tele
foanele, construirea și moderni
zarea celor mai importante șosele. 
De asemenea, guvernul român a 
trebuit să accepte controlul străin 

asupra finanțelor țării. Experții ca
pitalului străin, instalați la Banca 
Națională, Ia Ministerul de Finanțe, 
la întreprinderile C.F.R.-ului etc., se 
amestecau in treburile economice 
interne, dînd indicații obligatorii în 
vederea creării de economii, prin a- 
plicarea „curbelor de sacrificiu" de 
tristă amintire. Statisticile vre
mii arată că numărul șomerilor din 
România depășea în acei ani cifra 
de 300 000 și că indicele general al 
salariului nominal scăzuse în 1933 
la 03 la sută față de 1929.

In acele condiții grele pentru țară, 
P.C.R., afirmîndu-se ca exponent al 
intereselor vitale alte celor ce mun
cesc, 'Și-a intensificat activitatea de 
organizare și mobilizare la luptă a 
muncitorimii, îndeosebi a detașa
mentelor ei, cel mai puternic lovi
te de criză — petroliștii, ceferiștii, 
minerii etc. — care erau și cele 
mai combative, mai hotărîte să-și 
apere drepturile lor și ale națiunii 
române. „Lupta contra «programu
lui» clasei stăpînitoare din Româ
nia și a cămătarilor străini, pro
gramul «asanării» României bur- 
ghezo-mnșicrești pe seama înăspri
rii turbate a exploatării și asupri
rii, trebuie să ducă la zădărnicirea 
acestui program, trebuie să se dez
volte in lupta pentru guvernul 
muncitoresc-țărănesc" — se subli
nia intr-un document al P.C.R. din 
februarie 1933.

Sub conducerea partidului, lupte
le eroice ale muncitorilor ceferiști 
și petroliști din ianuarie-februarie 
1933 au depășit revendicările eco
nomice imediate, ridicîndu-se la 
înălțimea unor cerințe net politice, 
exprimate plastic în lozincile cu 
care pășeau la luptă muncitorii 
greviști : „Jos starea de asediu !“. 
„Afară cu «experții» și «controlo
rii» străini !“. „Jos planul de la 
Geneva !".

Deși singerqs reprimate, marile 
lupte muncitorești conduse de 
partidul comunist în timpul crizei 
generale, au constituit, prin urmă
rile lor imediate și mai îndepărta
te, o mare victorie politică a pro
letariatului român, impunînd gu
vernanților sistarea „curbelor de 
sacrificiu", renunțarea la aplicarea 
făimOsutui - „plan de la Geneva", 
părăsirea tării de către controlorii 
străini.

Gh. MATEI

O strălucită întruchipare a devo
tamentului comuniștilor fată de in
teresele vitale ale poporului român 
o reprezintă activitatea P.C.R. din 
anii întunecați ai dictaturii fasciste 
și ai războiului antisovietic. Dînd 
glas frămîntărilor poporului, aspi
rațiilor covirșitoarei majorități a 
națiunii, P.C.R. a inspirat și orga
nizat MIȘCAREA DE REZISTEN
ȚA ANTIFASCISTĂ. El a izbutit 
să coalizeze in lupta pentru elibe
rarea patriei cele mai largi și mai 
diverse forțe sociale, politice și

„Comitetul Central al Partidului Comunist din România propune ur
mătoarea PLATFORMA :

1. ÎNCETAREA RĂZBOIULUI CONTRA UNIUNII SOVIETICE. 
PACE ȘI LUPTA COMUNA cu Uniunea Sovietică, Anglia, Polonia, 
Iugoslavia, Cehoslovacia, cu țările democratice și cu toate popoarele 
iubitoare de libertate, împotriva hitlerismului cotropitor.

2. OPRIREA producției de război, a transporturilor de trupe, arme 
și muniții pentru războiul lui Hitler. ALUNGAREA din țară a ocu- 
panților hitleriști. RECUCERIREA LIBERTĂȚII ȘI INDEPENDENȚEI 
NAȚIONALE A ROMÂNIEI.

3. RĂSTURNAREA GUVERNULUI ȘI REGIMULUI MILITARO- 
HITLERIST trădător de țară, în frunte cu Antonescu, sluga lui Hitler. 
Pentru un guvern al independenței naționale, format din reprezen
tanții TUTUROR forțelor patriotice.

4. ÎMPOTRIVA DICTATULUI HITLERIST DE LA VIENA, asu
pra Ardealului, pentru eliberarea popoarelor din Ardeal de sub ju
gul Iui Hitler, pentru libertatea lor națională...

Partidul Comunist din România e gata să colaboreze cu toate parti
dele, grupările, persoanele politice și cu toți patrioții români pentru 
realizarea oricărei revendicări din Platformă, punind ca singurul cri
teriu al colaborării : atitudinea față de ocupanții hitleriști, de slugile 
lor trădătoare de țară și de războiul criminal contra Uniunii Sovie
tice".

(Din PLATFORMA-PROGRAM a P.C.R. din 6 septembrie 1941 in
titulată „Lupta poporului român pentru libertate și independență na
țională").

INSURECȚIA ARMATA VICTO
RIOASĂ DE LA 23 AUGUST 1944 
a însemnat nu numai o cotitură is
torică în destinele poporului ro
mân, dar a avut o amplă SEMNI
FICAȚIE și largi IMPLICAȚII IN
TERNAȚIONALE. Potrivit apre
cierilor politico-militare, succesul 
insurecției. ÎNTOARCEREA AR
MELOR DE CĂTRE ÎNTREAGA 
armata romana contra 
GERMANIEI HITLERISTE a in-

V _____________  
---------------------------------------------------- .

PAVĂZĂ DE NECLINTIT

ÎMPOTRIVA IMIXTIUNILOR 
IMPERIALISTE

r a
socialismul Împlinește

CELE MAI ÎNALTE

ASPIRAȚII ALE NAȚIUNII

militare —de la clasa muncitoare 
și pină la partidele burgheze și mo
narhia — a inițiat, organizat și 
condus INSURECȚIA ARMATA 
DIN AUGUST 1944, care a dus la 
răsturnarea dictaturii militaro-fas- 
ciste, intoarcerea armelor împotri
va Germaniei naziste și alăturarea 
țării coaliției antihitleriste. Actul 
istoric de la 23 August 1944 a mar
cat începutul revoluției populare, 
deschizind calea înfăptuirii idealu
rilor de libertate și dreptate so
cială ale poporului român.

fluențat într-o măsură importantă 
operațiile militare, contribuind 
considerabil la scurtarea războiului.

• „Ieșirea României din Axă 
are o importanță covirșitoare 
nu numai pentru această țară, 
dar și pentru întreaga Peninsulă 
Balcanică, deoarece prin aceas
tă lovitură se prăbușește în
tregul sistem de dominație 
german din sud-estul Europei, 
însemnătatea acestui din urmă

Ifapt nu poate fi subestimată", 
transmitea la 27 august 1944 
RADIO MOSCOVA.
• „Efectul strategic al acestui 

act extraordinar va fi prăbuși
rea din punct de vedere militar 
a sistemului german de opera
țiuni, iar din punct de vedere 
politic înseamnă îndepărtarea 
influenței germane in sud-estul 
Europei".

(„DAILY HERALD" — 24 au
gust 1944).

• „România, dind posibilitate 
trupelor aliate să sfărime re
zistența germană de pe Carpați, 
contribuie hotăritor la victoria 
puterilor aliate".

(RADIO NEW YORK — 28 
august 1944).

După înfăptuirea insurecției, 
ROMANIA A LUPTAT CU TOATE 
FORȚELE SALE MILITARE ȘI 
TOATE RESURSELE ECONOMI
CE pentru a-și aduce contribuția la 

Anul 1945. Ostași români primiți cu câldurâ de populația orașu
lui Brno

înfrîngerea Germaniei naziste. 
Luptînd cot la cot cu armata so
vietică, armata română a participat 
la ELIBERAREA UNGARIEI ȘI A 
CEHOSLOVACIEI. Începînd cu o- 
perațiunile din timpul insurecției 
și pină la 9 mai 1945, efectivele 
militare angajate de România în 
războiul antihitlerist s-au ridicat la 
aproape 540 000 de oameni. Aproxi
mativ 170 000 de MILITARI RO
MANI ȘI-AU JERTFIT VIAȚA 
în aceste lupte. Soldaților, subofi
țerilor și ofițerilor români LE-AU 
FOST ACORDATE 700 000 ORDINE 
DE RĂZBOI românești, sovietice, 
cehoslovace și ungare.

Totodată, numeroși patriot! ro
mâni au luptat împotriva fascis
mului german ca PARTIZANI in 
U.R.S.S., în Cehoslovacia, în cadrul 
mișcărilor de REZISTENȚA DIN 
FRANȚA, BELGIA ȘI ALTE ȚĂRI 
EUROPENE.

APĂRĂTORUL FERM AL SUVERANITĂȚII 

Șl INTEGRITĂȚII TERITORIALE
Mari, înfricoșătoare primejdii s-au 

abătut asupra poporului nostru, ca 
și asupra altor popoare ale lumii, 
la începutul deceniului al IV-lea al 
secolului nostru. Venirea la putere 

■a hitlerismului în Germania, planu
rile ei expansioniste, ca și tendin
țele revizioniste ale unor state ve
cine, încurajate de ea, amenințau- 
din ce in ce mai grav nu numai 
drepturile și libertățile democratice 
ale poporului român, ci însăși in
tegritatea teritorială a țării, exis
tența ei ca stat. La aceasta se ală
tura pericolul din interior reprezen
tat de „Garda de Fier", care se do
vedea a fi o agentură fascistă, un 
instrument nefast de înfeudare po
litică și economică a țării Germa
niei hitleriste.

Partidul comunist a sesizat în în
treaga sa gravitate primejdia pe 
care o reprezenta fascismul. „Peri
cole grave — se arăta intr-un do
cument al C.C. al P.C.R. din 1936 — 
amenință națiunea. Independența 
poporului român este amenințaiă 
de statele din blocul fascist cen
tral european format sub hegemo
nia imperialismului german, care 
se înarmează in goană nemaivă
zută pentru cotropirea în primul 
rind a orientului european. încer
cuirea României este un fapt. In 
caz de victorie, blocul fascist va 
șterge țara de pe harta Europei, va 
distruge bazele înseși ale existen
ței naționale ale unui popor care a 
luptat 700 de ani pentru ființa, u- 
nitatea și libertatea sa".

în interiorul țării — glăsuia un 
document al partidului din aceiași 
ani „dușmanul principal este și ră- 
mîne „Garda de Fier". împotriva 
acestei agenturi teroriste, de spio
naj hitlerist trebuie, in primul rînd. 
îndreptat focul principal". In acei 
ani P.C.R. a ținut sus steagul 
luptei pentru apărarea libertății și 
suveranității țării, făcînd tot ce i-a 
stat ■ în putință pentru a înmănun- 
chea in această luptă toate forțele 
sănătoase, patriotice ale națiunii 
pentru închegarea unui front popu
lar antifascist in România. A- 
cordul încheiat solemn la Țebea, 
sub gorunul legendar al lui Horia, 
între Blocul Democratic, Frontul 
Plugarilor și gruparea socia
listă de sub conducerea lui C. Po- 
povici, aoord la care a aderat ulte
rior și Madosz-ul, constituind 
un prim succes important în 
acțiunea de raliere pe o plat
formă comună, antifascistă, a 
forțelor democratice, a avut răsunet 
în întreaga țară și a stîrnit o pu
ternică mișcare în rindurile tutu
ror celor care erau ostili fascis
mului. Succesele repurtate de Fron
tul Democratic în alegerile parțiale 
din 1936 din județele Hunedoara și 
Mehedinți au dovedit prin fapte po
sibilitatea de a stăvili ascensiunea 
spre putere a fascismului.

______________________

Cu deosebire în perioada ce a 
premers celui de-al doilea război 
mondial, cînd deasupra țării plana 
primejdia de moarte a cotropirii ță
rii de către Germania nazistă, co
muniștii au chemat poporul la re
zistență armată, declarindu-se gata 
să apere „cu arma în mină indepen
dența României, dacă țara noastră 
va fi silită să ducă un război națio
nal de apărare contra imperialismu
lui fascist". Este cunoscut că în
dată după ocuparea, în martie 1939, 
a Cehoslovaciei de către hitleriști, 
partidul comunist a dat cuvint de 
ordine membrilor și simpatizanți- 
lor săi să se prezinte la unitățile 
militare spre a fi gata să-și facă 
datoria față de patrie.

Reacția față de dictatul de la

străin, a 
supune- 

poporului 
iihperia- 

ger-

„Regimul de 
sîngeroasă ex
ploatare și opri
mare a naționa
lităților asupri
te și in același 
timp de nemi
loasă exploatare 
și terorizare a 
poporului mun
citor român a 
dus la predarea 
a peste un mi
lion de munci
tori români ju
gului 
dus la 
rea 
român 
lismului 
man, la robirea 
lui colonială și 
duce la ocu
parea milttară 
a teritoriului 
României...

Muncitori co
muniști, tineret 
comunist, mun
citori și ță
rani revoluțio
nari... făuriți 
frontul unic 
popular al celor 
ce muncesc, pen
tru doborirea 
tiraniei dictatu
rii militaro-gar- 
diste..."
(din 
iul 
NOSTRU 
VEDERE", 
blicat de 
al P.C.R.
10 septembrie 
1940. după dic
tatul de la 
Viena).

documcn- 
.,PUNCTUL 

DE 
pu- 

C.C. 
la

Viena a fost, la rîndul ei. o vi
guroasă manifestare a patriotismu
lui nedesmințit al comuniștilor. 
Umplînd străzile și piețele publice, 
zeci de mii de cetățeni au manifes
tat pentru apărarea Transilvaniei, 
a hotarelor patriei, sub lozincile : 
„Jos dictatul de la Viena !“, „Vrem 
dreptate !“.

Poziția profund patriotică a parti
dului, ca forța cea mai hotărîtă a 
luptei antifasciste, pentru apărarea 
libertății și a integrității teritoriale 
'a patriei, a făcut să sporească auto
ritatea și influența sa, a polarizat 
în jurul său mase tot mai largi, a- 
parținînd celor mai diferite cate
gorii sociale.

Gh. IONIȚA

r ** JL’ 'S cart's

*
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Numâr special din august 1940 al „Scînteii." ile
gale care chema la luptâ împotriva dictatului 

de le Viena și a regimului fascist

În cursul întregii sale istorii, 
partidul nostru a militat împo
triva imixtiunilor imperialiste 
in treburile interne, pentru 
dreptul poporului de a decide 
singur asupra politicii interne și 
externe a țării. Mă voi opri în 
cele ce urmează asupra unui 
singur moment al acestei lupte, 
din perioada ce a urmat eliberă
rii tării de sub jugul fascist, 
cînd clasele dominante, simțin- 
du-și amenințate pozițiile de 
valul în continuă creștere al re
voluției populare, nu s-au dat în 
lături nici de la încercarea de a 
sacrifica independența Româ
niei, solicitînd, în repetate rîn- 
duri. imixtiunea în treburile in
terne ale țării a puterilor impe
rialiste.

Cine a trăit acei ani își amin
tește de ura și înverșunarea cu 
care încerca reacțiunea internă
— pe plan economic : să inten
sifice sabotajul în producție, 
specula, iar pe plan politic : să 
provoace agitații și dezordini, o 
situație de instabilitate și nesi
guranță. Generalul Rădescu a 
declarat textual, în ședința Con
siliului de Miniștri de la jumă
tatea lunii februarie 1945. că va 
împinge lucrurile spre „războiul 
civil", că va face ca în Grecia
— or, toată lumea știa că acea
sta a însemnat în Grecia inter
venția armată a trupelor expe- 
diționare britanice.

Manevrele reacțiunii au fost 
spulberate prin lupta covîrșitoa- 
rei majorități a poporului, unit 
în jurul P.C.R., luptă ce a impus 
răsturnarea guvernului condus 
de Rădescu și instaurarea la 6 
martie a primului guvern de
mocratic din istoria României. 
Dar nici după 6 martie, forțele 
reacțiunii n-au dezarmat ; ba 
chiar, în încercarea disperată 
de a-și recăpăta pozițiile pier
dute, s-au cramponat mai mult 
ca oricînd de ideea intervenției 
imperialiste în treburile interne 
ale României. Tocmai în acest 
scop au căutat să-și atragă spri
jinul reprezentanților puterilor 
occidentale din Comisia aliată 
de control. Conferința miniș
trilor de externe ai U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei de la Mos
cova, la insistențele repre
zentanților S.U.A. și Angliei, a 
cerut să fie incluși în guvernul 
democrat — ca o condiție a re- <_____ 

cunoașterii acestuia de către cele 
două state — cite un reprezen
tant al P.N.Ț. și P.N.L. Ulte
rior, înaintea alegerilor parla
mentare. Iuliu Maniu șî-a dat 
din nou arama pe față ce- 
rind deschis — în cadrul unor 
declarații făcute ziariștilor stră
ini — ca România să fie su
pusă, în timpul alegerilor, unui 
control străin* Era aceeași po
litică de atentare la indepen
dența și suveranitatea țării in 
virtutea căreia P.N.Ț. subscrie 
sese, în 1931, la aducerea în țară 
a „controlorilor" străini, încu
rajase și sprijinise ascensiunea 
la putere a agenturii hitleris
mului în România — Garda de 
fier.

In totală opoziție cu aceste 
acțiuni antinaționale ale reac- 
țiunii. Partidul Comunist Ro
mân a știut să pună în fața țării 
obiectivul major al apărării cu 
orice preț a intereselor supreme 
ale patriei, să facă din dorința 
irezistibilă a maselor largi mun
citoare de a nu-și pierde din 
nou libertatea, ciștigată cu pre
țul atîtor jertfe, un resort for
midabil care a ținut trează vigi
lența unui întreg popor.

în timp ce reacțiunea internă 
sabota și complota, P.C.R. mi
lita activ pentru refacerea eco
nomică și consolidarea pozițiilor 
guvernului democrat. Văzînd de
parte în viitor, P.C.R. așeza la 
baza programului de refacere 
a țării, elaborat de Conferința 
Națională din octombrie 1945. 
Industrializarea socialistă — ca 
singura cale in stare să asi
gure poporului român o reală, 
deplină independență națională.

Platforma-program a Blocu
lui partidelor democratice, for
mat în jurul P.C.R., în vederea 
alegerilor din toamna anului 
1946 înscria chiar în primul 6ău 
punct „asigurarea regimului de
mocratic și a suveranității de
pline a statului român". Cu pri
vire la această platformă, 
„Scînteia" din 22 maț 1946 scria 
că „este un program românesc, 
pentru că exprimă necesitățile 
de dezvoltare ale Țării Româ
nești și poporului român, în a- 
ceastă fază a istoriei sale și are 
la bază garantarea suveranității 
depline a țării noastre".

Paraschiva NICHITA

Istoria poporului nostru, în 
expresia și in înțelesul ei cel 
mai adevărat, este istoria luptei 
pentru dreptul la dezvoltare li
beră. de sine stătătoare. Toate 
provinciile românești, indiferent 
sub ce stăpînire se aflau, au 
visat și au luptat pentru aceste 
nobile aspirații. Au existat cava
leri solitari de-a lungul acestei 
istorii, au existat mișcări popu
lare, dezlănțuite, care au luptat 
și au ridicat steagul indepen
denței românești, iar în Istoria 
mai recentă au existat mișcări 
politice, unele animate de vibra
ții adinei, altele obligate de rea
lități, care înconjurau același 
stindard. Dar singura mișcare, 
singurul partid care a înțeles și 
a arătat calea adevărată, invinci
bilă, a cuceririi independenței 
naționale a fost partidul comu
nist. El a susținut și a dovedit 
că numai în condițiile socialis
mului, țările lumii, și țara noas
tră, își pot cuceri și afirma a- 
devărata libertate. Legînd ideea 
independenței naționale de das- 
ținui socialist al națiunii române, 
partidul comunist i-a dat nu nu
mai durabilitate și istorie, a 
demonstrat nu numai noblețea 
și umanismul socialismului, dar 
s-a transformat — ipso facto — 
în continuator al . celor mai 
înalte tradiții, în cea mai ctl- 
rată expresie a simțirii si idea
lului românesc.

Adevărul este limpede și deci 
ttșor de înțeles : după secole 
de lupte și jertfe, poporul român 
și-a cucerit deplina eliberare na
țională o dată cu eliberarea so
cială. România a devenit Româ
nia socialistă, obținîndu-și ast
fel dreptul și rolul său în 
istoria nouă a lumii. Teme
liile de nezdruncinat ale li
bertății reale de azi rezidă in 
faptul că întreaga putere poli
tică. toate resursele materiale 
ale țării se află in miinile po
porului român ; economia națio
nală se dezvoltă viguros pe baza 
politicii de industrializare socia
listă ; poporul este hotărît să-și 
apere cu orice preț dreotul cîș- 
tigat cu atitea jertfe de a de
cide singur asupra propriei lui 
soarte.

Aceste cuceriri au dat un elan 
nemaiîntîlnit poporului nostru, 
i-au eliberat energia, i-au mărit 
cutezanța, i-au întărit puterile. 
Poporul s-a alăturat cu trup și 
suflet partidului care i-a redes
coperit adevărurile, s-a identifi
cat cu el, și-a concentrat in 
partid toată simțirea și înțelep
ciunea sa. Stăpîn al soartei sale, 
ziditor al unei țări moderne, 
dominată și traversată pe toate

Întinderile ei de idei si adevă
ruri nobile, poporul îi trans
mite partidului, prin toate fi
brele sale spirituale, aspirațiile 
și simțămintele Partidul și po
porul își descoperă și-și preiau, 
reciproc, datoriile. Slujirea inde
pendenței naționale, afirmarea 
și întărirea ei, au devenit dato
ria comună a partidului și po
porului, steag și izvor de pu
tere, schimb permanent de apă 
vie, sigiliu etern pe pămintu- 
rile țării. De aici, din acest 
crez, din acest adevăr, din 
acest legămînt, din acest etern 
se naște puterea noastră de crea
ție. însăși ideea de frumusețe și 
adevăr, însăși ideea de om și 
viață. Muncim și creăm centru 
că trăim pe pămîntul nostru, 
zidim și înălțăm pînă la cer 
citadele moderne — izvoare de 
putere și bogăție, pentru că le 
știm de-a pururi ale noastre, ale 
acestei națiuni pe care am do
rit-o astfel cu toată setea isto
riei : bogată, liberă, demnă.

Poate că mindria cea mai mare 
a noastră, a acestei țări socia
liste, a acestui partid comunist 
este aceea de a nu fi rămas in 
celulele transparente ale egois
mului. în clipa cînd ne-am des
coperit bucuriile și fericirea cea. 
mare, cînd am realizat sudura 
invulnerabilă dintre națiune și 
socialism, spre a ne împlini da
toria, față de popor și față de 
lume am întins brațele, deschise 
tovărășește, tuturor tovarășilor 
din toate țările lumii ; cu glasul 
nostru foarte sincer am spus și 
altora și vom spune mereu cit d» 
necesară și de optimistă este in- 
tîlnirea dintre independență na
țională și solidaritatea interna- 
ționalistă. cît de adevărat se 
slujesc, cît de armonic se con
topesc aceste două noțiuni, a- 
ceste două adevăruri. De aceea, 
consecvența atitudinii noastre de 
solidaritate cu cei ce luptă 
pentru aceste nobile idealuri 
găsește atitea adeziuni, atitea 
glasuri care elogiază politica 
statului și partidului nostru, 
politica umanismului și a 
demnității. Afirmînd și slu
jind cu abnegație această po
litică, partidul și statul nos
tru dau glas simțămintelor 
întregului popor, dovedesc lim
pede dorința noastră de pace, 
de prietenie cu toate popor rele, 
respectul nostru sfînt Deniru 
toți cei care cred in om. in li
bertate. în adevăr.

Constantin CHIRIȚA
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INTERNAȚIONALISMUL PROLETAR CONSECVENT
UMĂR LA UMĂR CU FRAȚII DE

DE PRETUTINDENI

PRIETENIE TRAINICĂ CU TOATE ȚĂRILE SOCIALISTE, 
MILITANT FERM PENTRU UNITA TEA MIȘCĂRII COMUNISTE

încă de Ia începutul apariției sale 
pe scena istoriei, mișcarea muncito
rească socialistă a înțeles însemnă
tatea și forța solidarității proletare 
internaționale, a educat masele în 
spiritul nemuritoarei chemări : 
„PROLETARI DIN TOATE ȚĂRI
LE, UNIȚI-VA !“, și-a manifestat 
atașamentul față de internaționa
lism prin nenumărate fapte și ac
țiuni concrete. Programul Partidu
lui Social-Democrat al Muncitori
lor din România din 1893 sublinia :

,,Adine pătrunsă de solidarita
tea internațională a tuturor po
poarelor muncitoare, social-dc- 
mocrația română va îndeplini 
toate îndatoririle ce urmează 
din această solidaritate".

Expresii concludente în acea pe
rioadă ale convingerilor internațio
naliste ale proletariatului român 
sînt manifestările de solidaritate 
activă eu cauza COMUNEI DIN 
PARIS, inclusiv participarea unor 
revoluționari români pe baricadele 
ei ; sprijinul moral și adeseori ma
terial acordat unor mari acțiuni 
muncitorești cum au fost GREVELE 
minerilor francezi (1893), ale mun
citorilor germani din Hamburg (1896)

ale tipografilor italieni, ale mecani
cilor din Londra ; acțiunile de soli
daritate cu MIȘCĂRILE DE ELI
BERARE NAȚIONALA a popoare
lor sîrb, ceh, slovac, croat, polonez, 
albanez ; cu LUPTA POPOARELOR 
de pe alte continente ÎMPOTRIVA 
DOMINAȚIEI COLONIALE.

PRIMA REVOLUȚIE POPULARA 
DIN RUSIA (1905) a fost urmărită 
cu profundă simpatie de socialiștii 
români ; marinarii revoluționari de 
pe crucișătorul „POTEMKIN", de
barcați în portul Constanța, sînt 
primiți cu ospitalitate, prin grija 
revoluționarilor români, de popu
lația română, li se obține drept de 
azil, li se asigură cazare și muncă.

Socialiștii români stabilesc LE
GATURI CU o serie de PARTIDE 
MUNCITOREȘTI din alte tari, mai 
ales cu cele din țările vecine și 
balcanice, activează în cadrul IN
TERNAȚIONALEI I, participă la 
CONGRESELE DE LA ZURICH, 
STUTTGART, COPENHAGA ale 
INTERNAȚIONALEI A II-A. adu- 
cînd intr-o serie de probleme o 
contribuție proprie la dezvoltarea 
marxismului. Pentru modul cum 
vedea această colaborare este edi
ficator că, într-un articol consacrat 
Congresului de la Ztirich, C. Dobro-

geanu-Gherea, arătînd că unii dele
gați erau de părere că

„Trebuie lăsat fiecărei țări la
titudinea să lucreze și să între
buințeze tactica arătată condiții
lor locale", el subliniază că „in 
această părere, netăgăduit că 
este o foarte mare parte de 
dreptate".

Socialiștii români au un rol de 
inițiativă în organizarea CONFE
RINȚEI SOCIALISTE INTERBAL- 
CANICE de la București (1915). In 
fața pericolului generat de războiul 
care începuse, P.S.D.R. a fost unul 
dintre inițiatorii convocării unei 
conferințe socialiste internaționale 
în vederea Întreprinderii unor ac
țiuni energice pentru curmarea mă
celului — inițiativă care a dus la 
întrunirea CONFERINȚEI DE LA 
ZIMMER VV A LD din septembrie 
1915. La aceste reuniuni, socialiștii 
români s-au situat în chestiunea 
vitală a războiului și păcii pe po
zițiile înaintate, apărate de Lenin 
și alți revoluționari de seamă ; 
P.S.D.R. a fost singurul dintre par
tide care a adoptat, în cadrul unui 
Congres, rezoluțiile zimmerwaldie- 
ne.

Nicolae COPOIU
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REVOLUȚIEI DIN OCTOMBRIE
Pe mine, anul revoluționar 1917, 

m-a găsit recrut, la Birlad, împreu
nă cu un grup de tovarăși din miș
carea muncitorească, cu care aveam 
vechi legături. După revolu
ția rusă din februarie 1917, am 
hotărît, cu încă trei tovarăși, să 
trecem în Rusia. Am ajuns la 
Odesa. Frămîntările războiului adu
seseră aci mulți români — munci
tori de la șantierul naval Galați, 
evacuat aci, marinari de pe vasele 
românești, refugiați. La scurt timp 
după 7 Noiembrie, Comitetul de ac
țiune al grupului social-democrat a 
trecut la înfăptuirea unei dorințe 
fierbinți a masei muncitorilor și sol- 
daților români : crearea unor bata
lioane revoluționare române, care 
să lupte cu arma în mină, alături

de poporul rus, pentru apărarea 
cuceririlor Revoluției socialiste.

Prima misiune a batalionului ro
mân care s-a format a fost apăra
rea sediului statului major. Intr-o 
dimineață, pe la patru, sediul a fost 
atacat de trupele lui Petliura. După 
lupte indîrjite, in cooperare cu 
subunități ale Gărzilor roșii, am 
reușit să respingem atacurile pet- 
liuriștilor și să-i punem pe fugă.

Din toamna anului 1918, m-am 
încadrat într-un regiment interna
țional, în care se mai aflau peste 
200 de români. După mai multe 
lupte împotriva albilor, lupte în 
care ostașii români s-au bătut cu 
vitejie, cîțiva dintre noi au fost 
trimiși la Petrograd și apoi la

Moscova. Aici, eu, împreună cu lo- 
niță Dumitrescu, un vechi tovarăș 
de luptă, am fost prezentați lui 
Lenin. Apoi ni se încredin
țează o misiune de încredere : șă 
ne întoarcem la Feodosia și să adu
cem la Moscova unele documente 
și unele valori. După o călătorie 
plină de primejdii, misiunea pe 
care unii au numit-o «misiunea 
morții», a fost îndeplinită cu suc
ces. La Moscova, Lenin ne-a 
felicitat, ne-a bătut pe umăr, a ris 
cu noi, s-a îngrijit personal sa a- 
vem unde dormi și ce minca.

In anul 1967, am primit „Ordi
nul Lenin".

Anatol CREȚEANU

„în centrul politicii externe P.C.R. pune dezvoltarea relațiilor 
de prietenie ți colaborare cu țările socialiste.' Noi plecăm de la 
faptul că sistemul mondial socialist — care s-a dezvoltat continuu 
după cei de-al doilea război — cuprinde astăzi 14 state, că el a 
obținut ți obține succese remarcabile în creșterea producției de 
bunuri materiale, în dezvoltarea științei, culturii, devenind tot mai 
mult factorul hotărîtor al luptei împotriva imperialismului, pentru 
pace... Noi apreciem că dacă se pune pe primul plan ceea ce 
este comun ți unește țările socialiste, interesele supreme ale cau
zei socialismului ți luptei antiimperialiste, că dacă relațiile dintre 
ele se fundamentează pe respectarea principiilor internaționalis
mului socialist —■ independența ți suveranitatea națională, egali
tatea în drepturi, neamestecul în treburile interne, avantajul reci
proc ți întrajutorarea tovărățească — se pot depăși cu succes ac
tualele divergențe ți animozități... Partidul nostru declară solemn 
că ți în viitor va milita neabătut pentru dezvoltarea relațiilor mul
tilaterale cu toate țările socialiste, îți va aduce contribuția la în
tărirea continuă a unității sistemului mondial socialist".

O trăsătură fundamentală, ce străbate ca un fir 
roșu întreaga activitate a P.C.R., a constat în fermi
tatea și consecventa cu care a militat PENTRU 
PRIETENIE. BUNA VECINĂTATE ȘI SOLIDARI
TATE CU UNIUNEA SOVIETICA. Partidul a 
combătut cu cea mai mare vigoare antisovietismul 
sub toate formele sale de manifestare, a înfruntat 
toate piedicile pentru a face cunoscute poporului ro
mân succesele U.R.S.S. Imbinînd activitatea ilegală 
gu cea legală, a creat organizații legale, cum au 
fost „AMICII U.R.S.S." și altele, în care au fost

antrenate largi categorii de cetățeni, intelectuali de 
vază ai tării care au militat pentru strîngerea legă
turilor de prietenie cu prima tară a socialismului. 
Activitatea P.C.R., influenta sa în opinia publică, 
poziția lucidă a unor cercuri și personalități progre
siste au dus la STABILIREA ÎN 1931 A RELAȚII
LOR DIPLOMATICE ÎNTRE ROMANIA ȘI U.R.S.S. 
Sfidînd teroarea și persecuțiile, partidul a militat 
ferm ÎMPOTRIVA PREGĂTIRILOR RĂZBOIULUI 
ANTISOVIETIC, pentru alianță și asistentă mu
tuală între cele două țări

In apărarea republicii"
UNGARE A

In același spirit internațio
nalist, forțele democratice și 
progresiste din România și-au 
exprimat solidaritatea cu CO
MUNA DIN BUDAPESTA (1919). 
Au avut loc întruniri muncito
rești, mitinguri ; în lupta îm
potriva contrarevoluției, munci
torimea română a organizat de
raieri de trenuri, greve, între 
care GREVA GENERALA DE 
SOLIDARITATE din 21 iulie 
1919, care a paralizat literal
mente capitala țării și a cuprins

SFATURILOR
toate centrele, muncitorești. Din' 
inițiativa grupelor revoluționare 

, comuniste românești, s-a consti
tuit un regiment roșu interna
țional ; în acest regiment, pre
cum și în alte unități ale arma
tei proletare ungare, s-au înro
lat mulți muncitori și țărani, 
veniți din toate regiunile Româ
niei ; ei au luptat cu abnegație 
împotriva intervenționiștilor și 
contrarevoluționarilor, PENTRU 
APARAREA REPUBLICII UN
GARE A SFATURILOR.

„PENTRU LIBERTATEA
SPANIEI Șl A ROMÂNIEI"
Îmi sînt șî astăzi vii în amin

tire cuvintele Manifestului C.C. 
al P.C.R. : „Ridicindu-ne toți ca 
unul pentru ajutorarea și spri
jinirea poporului spaniol și a 
guvernului său legal, noi, po
porul român, luptăm în același 
timp și contra asupritorilor noș
tri, pentru muncă, piine, pace 
și libertate". Insuflețitoarele cu
vinte au avut puternic ecou. 
S-au creat comitete de ajuto
rare a poporului spaniol, s-au 
organizat mitinguri de simpatie, 
s-au strins fonduri pentru cum
părarea de medicamente, haine 
și echipament.

La chemarea partidului, sute 
de patrioți români am ple
cat în Spania pentru a lupta ca 
voluntari în războiul națiopal- 
revoluționar al poporului spa
niol. în cadrul brigăzilor inter
naționale luptau unități de dife
rite arme, care purtau numele 
lui Tudor Vladimirescu, al Gri- 
viței etc. Voluntarii români au 
fost prezenți alături de viteze
le forțe republicane spanio
le și de voluntarii din nu
meroase alte țări în toate marile 
bătălii. Ei și-au făcut datoria cu 
abnegație și eroism. Mulți au 
căzut in luptă. Tovarășa Do
lores Ibarruri, in cartea sa 
„Singura cale", avea să scrie că 
„sutele de combatanți români 
s-au distins prin eroismul lor...“.

Pentru a ilustra spiritul care-i 
anima pe voluntarii româpi aș

cita din telegrama pe care am 
adresat-o, in calitate de coman
dant al divizionului de artilerie 
român, marelui diplomat și pa
triot Nicolae Titulescu. Se spu
nea în ea :

„In spiritul păcii indivizi
bile și al securității colective, 
reprezentate cu atita tărie și 
autoritate de dv., am venit 
noi, fiii autentici ai poporu
lui român, in Spania Frontu
lui Popular să apărăm cu 
arma în mină bunul nostru 
național și viitorul poporului 
nostru.

Rezistența de fier a tinerei 
armate populare spaniole pe 
frontul Jaramei și contra
atacul victorios de la Gua- 
dalajra, la care am avut o- 
nqarea să participăm și noi. 
au fost două victorii in fa
voarea securității țării noas
tre și a independenței națio
nale românești".

După retragerea brigăzilor in
ternaționale din Spania, unii vo
luntari români au plecat In Chi
na, unde au luptat pentru victo
ria luptei revoluționare a po
porului chinez ; alții aveau să-și 
dea tributul de sînge pe frontu
rile Rezistenței antihitleriste. Sînt 
microfragmente de istorie, care 
constituie însă o ilustrare vie a 
bogatelor tradiții internaționa
liste ale partidului, ale poporu
lui nostru.

Valter ROMAN

CALDĂ
SIMPATIE 
REVOLUȚIEI 
CHINEZE

Cu profundă simpatie au ur
mărit comuniștii, forțele demo
cratice din România lupta po
porului chinez în frunte cu par
tidul său comunist pentru eli
berare și dezvoltare revoluțio
nară.

Citim într-un articol din 
„Scînteia" din 1933 :

„E datoria revoluționară a 
muncitorimii să răspundă a- 
pelului eroicilor luptători ai 
revoluției chineze. Munci
torii și toate păturile mun
citoare din România trebuie 
să ducă o luptă viguroasă 
pentru dpărarea revoluției 
chineze, impiedicînd trecerea 
prin România a trenurilor cu 
arme și muniții pentru gu
vernul din Nankin și încăr
carea lor în vapoare, făcind 
întruniri și demonstrații de 
protest împotriva interven
ției imperialiste din China". 

Comitete de acțiune create din 
Inițiativa P.C.R. au strîns bani 
și medicamente destinate revo
luționarilor chinezi. MEDICI 
ROMANI AU PLECAT VOLUN
TAR în China.

r 1935 ABISINIA. che-> 
marea partidului comunist, po
porul român s-a ridicat cu hotă- 
rîre în apărarea poporului etio
pian — victimă a agresiunii Ita
liei fasciste. Numeroși cetățeni 
au cerut să plece ca voluntari, 
medici români s-au încadrat în 
detașamentele sanitare.

MARTIE 1938. ANE
XAREA AUSTRIEI decătre 
Germania hitleristă. Din iniția
tiva P.C.R., ia București, Cluj, 
Iași și în alte localități au loc 
adunări publice de protest.

SEPTEMBRIE 1 938, 
MUNCHEN-UL PC R edi' 
tează broșura „Miinchen — o 
crimă Ia adresa păcii". Au loc

L numeroase adunări de protest. J
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„Ca detațament activ al mițcării comuniste internaționale, 
Partidul Comunist Român a dezvoltat ți dezvoltă relații de cola
borare frățească cu toate partidele comuniste ți muncitorești.

Noi pornim de la faptul că partidele comuniste și muncitorești 
îți desfățoară activitatea în condiții istorice, sociale, naționale 
deosebite, că însuși nivelul diferit de dezvoltare a forțelor de 
producție ți a relațiilor sociale face ca abordarea unor probleme 
ale dezvoltării contemporane ți ca unele sarcini ale luptei ime
diate să se diferențieze de la o țară la alta. A înțelege această 
realitate înseamnă a considera absolut firesc ca partidele comu
niste ți muncitorețti, călăuzindu-se după adevărurile generale ale 
marxism-leninismului, să-ți elaboreze de sine stătător linia poli
tică, strategia ți tactica.

Partidul Comunist Român va milita cu toată fermitatea ți în 
viitor pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate parti
dele comuniste ți muncitorețti, cu toate forțele revoluționare, de
mocratice, antiimperialiste, adueîndu-ți contribuția la cauza uni
tății mițcării comuniste ți muncitorești, la triumful luptei pentru 
socialism în întreaga lume".

(Din RAPORTUL DE ACTIVITATE AL COMITETULUI CENTRAL prezentat de tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU la Congresul al X-lea al P.C.R,), 
V  ■ ' : •

AJUTOR MULTILATERAL 
POPOARELOR INDOCHINEI

Partidul Comunist Român, gu
vernul și poporul român urmă
resc cu admirație și fierbinte 
solidaritate lupta dreaptă a po
porului vietnamez, a celorlalte 
popoare indocțiineze, care s-au

ridicat eroic în apărarea pămîn- 
tului patriei, a libertății și fiin
ței naționale. România acordă și 
va acorda popoarelor Indochinei 
un multilateral sprijin interna
tionalist. ,

FAM VAN DONG, primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam :

„Poporul vietnamez și guvernul Republicii Democrate Vietnam 
poartă recunoștință veșnică poporului și guvernului Republicii Socialiste 
România^ pentru sprijinul prețios pe care îl acordă fără încetare luptei 
noastre împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională și 
construirea socialismului".

NGUYEN THI BINH, ministrul afacerilor ex
terne în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud :

„Conducătorii Partidului Comunist Român, ai guvernului Republicii 
Socialiste România, ca și poporul român, concentrîndu-și eforturile pen
tru a desăvirși construirea socialismului in propria lor țară, au urmărit 
întotdeauna îndeaproape lupta noastră și, potrivit posibilităților lor, 
ne-au acordat un ajutor multilateral, prețios, atit pe plan politic și 
moral, cit și material. Acest spirit internaționalist ne întărește și ne 
încurajează să ducem la bun sfârșit lupta noastră".

NORODOM SIANUK, șeful statului cambodgian, 
președintele Frontului Național Unit al Cambod- 
giei :

„România, care se pronunță cu consecvență prin politica sa în 
favoarea popoarelor asuprite, în favoarea popoarelor a căror indepen
dență și suveranitate sînt călcate în picioare, a acordat din primele 
clipe sprijinul său efectiv cauzei luptei poporului cambodgian. Nu vom 
uita niciodată acest ajutor".

_____________________________/
/------------------------------------

Se atribuie o filozofie tuturor 
domeniilor de activitate. Politica 
este și știință și artă, dar este, în- 
tîi de toate, o filozofie supusă unor 
continui meditații. în ceea ce o pri
vește. România socialistă pornește, 
cu luciditate și sinceritate, de la 
realitățile obiective ale omenirii 
contemporane, fără să Ie conver
tească in ambiții și iluzii subiective. 
Desigur că nu contemplativ. Dina
mismul politicii noastre presupune 
tocmai prezența activă și liniștită 
în contextul realității internaționa
le, găsirea unor soluții loiale care 
să slujească propriului popor ca și 
năzuințelor de pace și progres ale 
întregii omeniri. ’

Este de observat, ca o notă domi
nantă a acestei politici, osmoza fi
rească intre latura ei internă și cea 
externă, ca intre două aripi deopo
trivă necesare zborului.

Suferind ea însăși mult timp de 
pe urma asupririi străine. Româ
nia socialistă prețuiește ca lumina 
ochilor libertatea reală de care se 
bucură astăzi, văzînd în aceasta bu
nul cel mai scump, premisa de că
petenie pentru dezvoltarea sa po
trivit intereselor ei fundamentale 
La fel de scump ne este și res
pectul față de dreptul fiecărui po
por de a decide liber asupra pro
priei soarte, propriei dezvoltări, 
cauza libertății, independenței și 
suveranității popoarelor, a progre
sului și păcii. „Considerăm de im-

portanță primordială — subli
nia tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea sa la O.N.U. — 
ca toate statele să-și ia obli
gația de a-și intemeia relațiile 
dintre ele pe deplina egalitate in 
drepturi, pe respectarea reciprocă 
a independenței și suveranității na

z

SPRIJIN
MIȘCĂRII DE ELIBERARE

O latură esențială a politicii 
externe a P.C.R. este solidari
tatea cu mișcarea de eliberare 
națională, cu toate popoarele 
care luptă, uneori cu arma în 
mină, pentru libertate și inde
pendență, împotriva dominației 
imperialiste, pentru dreptul de

a-și hotărî singure soarta. 
România sprijină cu consec
vență eforturile țărilor recent 
eliberate în direcția valorificării 
resurselor lor, a creșterii poten
țialului lor economic, întăririi 
independenței.

Dr. AGOSTINHO NETO, președintele „Mișcării 
populare pentru eliberarea Angolei" :

„în România am simtit încă o dată preocuparea constantă a poporu
lui român, a conducătorilor săi de a sprijini lupta de eliberare, 
înfăptuind în practică principiile internaționalismului. Aș vrea să mă 
fac interpretul sentimentelor de gratitudine pentru faptul că în politica 
statului român un rol important revine sprijinului față de noile state și 
față de popoarele care luptă cu arma în mină pentru a-și dobindi 
independența. Mișcarea noastră dă o inaltă apreciere acestei politici. 
Datorită poziției sale principiale, ideilor pentru care militează, această 
politică se bucură de mare stimă și respect în întreaga lume".

KENNETH DAVID KAUNDA, președintele Zam- 
biei :

„Noi cunoaștem azi România ca pe un campion al libertății,, al 
dreptului deplin și de necontestat al tuturor națiunilor, mari și mici, 
vechi și tinere, pentru menținerea suveranității și independenței lor 
naționale, a păcii și dreptății. Politica dv. economică și socială menită 
să garanteze realizarea în țară a scopurilor partidului și guvernului 
dumneavoastră formează, de asemenea, o bază a solidarității României • 
cu toate popoarele care luptă încă împotriva imperialismului și neo- 
colonialismului, opresiunii rasiale și exploatării".

\___________________—___________________/

către cel mai autorizat reprezentant 
al poporului nostru, de la înaltul 
for al Adunării Generale a O.N.U., 
și prin soluțiile propuse în lumina 
lor — nu utopice și preferențiale, ci 
realiste și practic posibile pentru 
însănătoșirea climatului politie pe 
toate continentele — România a a-

FIECARE POPOR - STĂPlN 

PE DESTINUL SĂU

ționale, pe neamestecul In treburile 
interne și avantajul reciproc. Nu
mai apărarea și respectarea cu 
strictețe de către toate statele a a- 
cestor principii poate asigura o co
laborare și cooperare internaționa
lă sănătoasă, poate feri de noi con
vulsii viața internațională, poate o- 
feri deplina garanție de securitate 
fiecărui stat".

Aceste principii, se știe, formea
ză osatura întregii politici externe a 
României. Prin proclamarea lor de

pârut în fata întregii lumi ca o pro
motoare fermă a acelui model de 
relații intre state care răspunde deo
potrivă năzuințelor popoarelor la o 
viață liberă, intereselor gene
rale ale apărării păcii.

Exprimarea clară, statornică, 
de către partidul și statul 
nostru socialist a hotărîrii de a a- 
păra neștirbită independența Româ
niei nu înseamnă nicidecum izola
rea noastră economică, autarhie 
și nici izolarea politică. Dimpotrivă.

Înțelegem ca in spiritul respectului 
reciproc, să dezvoltăm relații de co
laborare cu toate națiunile lumii.

Prețuind așa cum se cuvine pro
pria independență, noi respectăm in 
același timp independența tuturor, 
sintem solidari și sprijinim in spi
ritul autentic al internaționalismu
lui toate popoarele care luptă pen
tru dobindirea și apărarea acestui 
drept sacru, inalienabil. în asigura
rea independenței tuturor popoare
lor noi vedem o cauză măreață, un 
imperativ arzător al contempora
neității, chezășia însănătoșirii at
mosferei internaționale, a instaură
rii înțelegerii și păcii in lume.

Diplomația, se știe, are multe fețe, 
ea se mai practică astăzi în multe 
ipostaze, de la demagogia fanfaro
nadă, la machiavelismul fără 
scrupule. Or. tocmai cinstea și drep
tatea gîndirii noastre politice, 
realismul ei — au consolidat pres
tigiul nostru în toate țările lumii.

în întîmpinarea semicentenarului 
partidului nostru comunist, ecourile 
pozitive ale activității internațio
nale a României socialiste ne lumi
nează inimile prin temeinicia și 
frumusețea lor. Politica noastră, 
iată, a devenit noua rapsodie ro
mână a acestor ani, pe care o cu
nosc tot mai mult popoarele lumii.

Alexandru ANDRIȚOIU
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PERMANENȚA
LUI THEODOR PALLADY

I
Nu de mult, am avut surpriza să 

găsesc in Jurnalul, apărut postum 
(1968), al lui Amedee Ozenfant — u- 
nul din spiritele fruntașe ale avan
gărzii artistice mondiale dintre 
cele două războaie — aceste laconice 
dar mult elocvente rînduri, cuprinse 
în paginile închinate întâmplărilor 
din anul 1917 : „Îmi exprim recu
noștința față de memoria primului 
meu cumpărător, un bun pictor ro
mân : Pallady. Văzîndu-mă strîmto- 
rat materialicește, mi-a cumpărat 
spontan, pe un preț bun, un mic 
buchet de flori, in guașă. El însuși 
nu era cu adevărat bogat". Cine ar 
fi bănuit vreodată, că înaintea ori
cărui compatriot al lui Pallady, toc
mai celebrul Amedee Ozenfant avea 
să aducă un astfel de omagiu carac
terului și sensibilității celui mai, in 
aparență, rebarbativ — ca atitudine 
și comportament — dintre pictorii 
noștri ?

★
Fie-mi îngăduit, la cei 100 de ani 

care se împlinesc azi de la nașterea 
lui Theodor Pallady, să vorbesc des
pre el ca despre un om viu, nu ca 
despre un artist plecat în marea că
lătorie. Știu, Pallady a intrat în isto
rie, Pallady a devenit un clasic, 
Pallady aparține unei epoci care s-a 
încheiat, unei lumi o dată cu apusul 
căreia a dispărut și un întreg ideal 
estetic, clădit pe răgazurile visării, pe 
calmul contemplărilor, pe rafinamen
tele decantării, pe echilibrul sereni- 
tății. Privesc acel extraordinar Auto
portret de la Muzeul Zambaccian 
— unul din cele mai prețioase ale 
picturii românești — revărs pe 
fundalul închipuirii oceanele lui al
bastre și reci de necuprins stelar, 
scrutez chipul integru al omului cu 
penelul care se desprinde din el, 
strîns cu austeritate în cearcănul frînt 
al liniilor cumpănite de acest rnare 
arhitect al imaginii, și, conștient de 
tot ceea ce știu, treaz intr-un prezent 
care evocă trecutul, îmi este cu nepu
tință să stabilesc cu Pallady, și des
pre Pallady, alt dialog decît al vieții 
și al trăirii în imediat. Nemurirea 
nu este decît ipostaza absolută a ac
tualități ; cum aș putea simți în 
Pallady pe artistul dispărut ?

Este adevărat, am trăit bucuria de 
a-1 cunoaște, am sorbit acea voluptate 
a ceasurilor petrecute în preajmă-i, 
dăruit de dînsul cu marele privilegiu 
al acceptării ; și era greu să fii ac
ceptat de Pallady. Am fost unul din
tre cei cărora le-a permis să-i ghi
cească tandrețea, pe care i-a lăsat să 
destrame, în sinea lor, mitul intangi
bilei sale bruscheți, menit să-l apere 
de inoportuni. S-ar putea obiecta că 
încărcat de această mîndrie — căci 
este o mîndrie — în mod firesc a- 
mintirea artistului trăind alungă cer
titudinea depărtării sale. Dar nu des
pre asta e vorba. în ceea ce am de 
spus, sentimentul meu nu este tri
butar nici vanității, nici efemerului ; 
dacă vorbesc la persoana întîi, e nu
mai pentru că Pallady e undeva aici, 
lingă mine, foarte aproape, și aceasta 
nu doar fiindcă mi-I resuscită memo
ria, ci tocmai pentru că tablourile 
sale întrețin un dialog fără moarte.

Desigur, cei de-o vîrstă cu mine, 
și cei mai tineri decît mine, aparți
nem unor generații ale zbuciumului, 
ale luptei. Baudelaireiana invitație la 
„lux, calm și voluptate" și Mallar- 
meana invocație a azurului, ntit de 
prezente în opera lui Pallady. răzbat 
pină la noi ca un ecou al unei odihne 
întrezărite doar în vis. Și iată că 
după un sfert de veac de cînd super
ba Natură moartă cu raci, flori și 
fructe (pînză pe care artistul a în
drăgit-o nespus de mult) a părăsit 
sufrageria potentatului în a cărui 
casă tronase, spre a-și ocupa locul 
de drept în cel mai de seamă muzeu 
al Republicii, ne oprim cu un fel de 
smerenie în fața ei. copleșiți de dis
creta confruntare dintre linie, culoa
re și ritm, care vine să amintească 
valorile spiritului. în fantastica în
trupare Ia care materia a fost supusă 
de pictor. Spun „fantastica" nu pen
tru ceea ce la Pallady s-ar situa în 
afara vreunei note de realism, adică 
de contact direct cu natura ; și nici

pentru aportul elementului de ima
ginație. care, la acest poet al intimi
tății. rămîne pe un plan mult se
cundar ; ci pentru că orice transcen- 
dere, aparține deopotrivă forței spiri
tuale și puterii de fantazare, facul
tății de a-ți închipui. Or, cu toate că, 
transpuse în concret, valorile pal- 
ladyene se situează dincolo de apa
rențele concretului, dincolo chiar de 
reprezentările nude ale motivului.

Am înțeles ca niciodată aceasta în 
zorile unei dimineți de vară, din cu
prinsul vacantei petrecute pe co
claurile Arborelui și Suceviței. Cu
fundat în iarbă și rouă, departe de 
năvala turiștilor, stăm cu fața la pe
retele de altar, exterior, al minunii 
de la Arbore. Aici, in etalata succe
siune a siluetelor de sfinți, aproape 
că nu a mai supraviețuit din pictura 
de odinioară decît culoarea cerului, 
detașindu-se puternic pe albul ten
cuielii. Priveam bolta celestă, pri-

100 de ani 
de la naștere

veam secularele rămășițe de fres
că și realizam deodată, cu to
tală uimire, că între cele două al- 
bastruri se produce o confuzie de in
finit. Culoarea nu se mai vestea pe 
rine. ci universul. Vagabondam li
ber. cu gindul, în acest univers, 
unind în străfulgerarea unei secunde 
cîteva veacuri de simțire moldove
nească. Ceea ce vreau să spun — 
fără să fiu primul - e ță taina al- 
basțrului de la Arbore este într-ade- 
văr aceeași cu taina celui din fondul 
Autoportretului lui Pallady, și că 
ceea ce le confundă nu e procesul 
unei unități de conștiință, ci al unei 
unități de simțire si de gindire con
templativă.

Pallady avea oroare (o oroare ma
nifestată clar și răspicat in numeroa
se prilejuri) față de orice naționalism 
care ar fi încercat să sustragă artei 
primatul universalității ei spirituale. 
Aș comite o impietate atribuind 
gîndirii sale o intenționalitate pe care 
nu o avea. Deși trăită aievea, apro
pierea pe care am făcut-o trebuie 
înțeleasă ca o metaforă. Dar, cu toa
te afinitățile lui pariziene și cu toată 
nostalgica lui dragoste pentru 
pîclele argintii ale Senei, Pal
lady era profund român și cine 
urmărește evoluția artistului pie
rind de la perioada celor două 
decenii ale începutului de veac pen
tru a se opri la anii de la sfîrșitul 
vieții constată — proiectînd această 
trecere în revistă pe fondul istoric al 
expresiilor artistice autohtone — că 
rafinamentul său coloristic, atît de 
impregnat de exercițiul școlii fran
ceze, precum și marele său instinct 
compozițional, comparabil prin echi
libru cu măsura clasică a sensibili
tății mediteraneene, își au o obîrșie 
foarte îndepărtată în timp, perfect 
încadrabilă în tradiția și a marilor 
freschiști. și a marilor cărturari, și 
a marilor poeți din eterna cetate a 
lui Ștefan. Este evident că virtuțile 
artei Iui Pallady sint rezultatul unei 
îndelungate latențe, ale unui cumul 
de date sensibile și raționale pătrun
se de realitatea străveche a solului 
românesc, și că tocmai aici se află

★

O manifestare consacrată cente
narului marelui pictor Theodor Pal
lady, aniversare înscrisă in calenda
rul UNESCO pe acest an, a avut loc 
vineri la Muzeul Zambaccian din 
Capitală.

După un cuvint introductiv, rostit 
de Petru Ciocan, directorul muzeu
lui, conf. univ. Adina Nanu, de la 
Institutul de arte plastice „Nicolae

undeva explicată apariția acelui fond 
de afinitate care l-a făcut pe pictor 
să întîmpine, cu atita dezinvoltă 
receptivitate, lecția de artă a școlii 
pariziene. Iată de ce, în dimineața 
aceea în care azurul de la Arbore 
mă trimitea — printr-o asociație 
instantanee și aproape fără voie — 
la albastrul pur al Autoportretului 
de la Zambaccian, am avut revelația 
romanității lui Pallady, dincolo de 
aparențele atît de des invocate ale 
unui rafinament hrănit cu exemplele 
Franței.

Pe un asemenea plan al cores
pondențelor, în care valorile na
ționale vin să-și toarne ființa 
în marele flux al afirmării uni
versale. contribuind la înălțarea 
edificiului unic al umanității, 
confruntarea cu opera lui Pallady a 
generațiilor de care vorbeam, capătă 
statornicia permanenței. Mesageră a 
distincției de cuget și sufletești, ma
rea lui lecție de elevație spirituală, 
de continuă ascensiune spre calitate, 
de probă și severă luptă cu exigența, 
cu perfectibilul, dublată de apologia 
fineții, a stilului, a armoniilor pre
țioase și rare — totul atît de darnic 
prezent în opera sa — nu poate să 
însemne vreodată o încetare a satis
facției și bucuriei.

„E mai mare decît mine". îmi 
spunea într-o zi Jean Al. Steriadi, 
pe cînd traversam piața din dreptul 
Casei Oamenilor de Știință, apropiin- 
du-ne de locuința lui Pallady ; „Eu 
am darul funest de a face asemănă
tor". Era o aluzie la puterea de trans- 
cendere a lui Pallady. care obișnuia 
să enunțe ca un principiu că el nu 
posedă „darul funest de a face ase
mănător". M-au mișcat atunci cuvin
tele foarte sincere, ușor melancolice 
dar de autentică modestie, ale bătrî- 
nului Steriadi, răsunând ca un oma
giu adus de un maestru în ale artei 
(Steriadi, spre deosebire de Pallady, 
era academician și artist al poporu
lui) confratelui pe care îl știa hărăzit 
cu cinstirile maxime ale eternității. 
Cîți dintre noi mai sint astăzi capa
bili de această admirabilă depășire a 
invidiei ?

De la un capăt la altul creația lui 
Pallady implică, discret însă ferm, un 
protest împotriva banalității, a gro
solăniei, a violenței, a zgomotului, a 
dezordinii, a gustului trivial, cărora 
le-a opus veto-ul exemplar al decan
tărilor sale. Citesc in Jurnalul lui o 
însemnare datată „8 august 1944“ : 
„Doresc absolutul către care am în
tins brațele... pe care mi-am impus 
să-l ating. Atunci ?... Atunci un gest, 
un cuvînt care ascunde și mă face 
să bănuiesc înșelătoria, abjecția, mă 
revoltă, și, din păcate, mă face să 
reacționez... deși de cele mai multe 
ori îmi spun : la ce bun ?“. întrevăd 
în aceste cuvinte ale lui Pallady nu 
doar o explicație a comportamentului 
său social, ci și a aspirației sale, este
tice. Există revolte dezlănțuite/ in
tempestive, violente. Dar există și re
volte conținute, supuse voinței de 
stăpînire și calm, care se exprimă nu 
prin dinamica eficienței lor, ci prin 
statica ei, prin ceea ce densa lor 
substanță protestatară opune răului 
și urîtului eu o imuabilitate, cu o 
pondere, de nezdruncinat. Proiectată 
pe un crîmpei de verde, cu muzical 
sonore învecinări de roz sau violet 
palid, gri și portocaliu, o lalea de 
Pallady, sîngerie ca un miez de co
ral, devine, în mijlocul lumii de coș
mar și angoasă în care s-a născut, un 
simbol nu al refugiului, ci al rezis
tenței și izbăvirii.

Radu BOGDAN

★

Grlgorescu", a făcut o evocare a vie
ții și operei maestrului, iar criticul 
de artă Radu Ionescu a citit citeva 
din însemnările sale dedicate lui Th. 
Pallady. A urmat un microrecital de 
poezie susținut de actorii Lia Șahi- 
ghian șt Silviu Stănculescu. Poete 
Nina Cassian a citit din versurile 
proprii.

(Agerpres)
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Programul I
17,00

18,00

19,00

19,15
19.20
19,30
20,00
20.20
21,20

22,00

22,25

Deschiderea emisiunii. Emi
siune în limba germană.
Bună seara, iete! Bună 
seara, băieți!
Cîntare patriei șl partidului. 
Versuri și traduceri inedite.
Publicitate.
1001 de seri.
Telejurnalul de seară.
50 de ani în 50 de evocări.
Tele-enciclopedia.
Film serial: Incoruptibilii. 
Omul din frigorlfer.
Seară de romanțe. Cu An
gela Buclu, Lizette Chlrcu- 
lescu, Emil Gavrlș, Nicolae 
Racoceanu șl 
Urziceanu.
Telejurnalul
• Sport.
Concert de
Hampton la
Cu: Illinois
Buckner șl
Carr.

violonistul Nelu

de noapte.

jazz — Lionel 
București (II). 
Jacquet, Milt 

solista Valerie
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L

cine a
• Printre colinele verzi : PATRIA
— 10; 13; 16; 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, 16; 18,15; 20,30.
• Haiducii Iui Șaptecal ; Zestrea 
domniței Ralu : FAVORIT — 9; 
12,30; 16; 19,30.
• Haiducii lui Șaptecai : CEN
TRAL — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30, GLORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Trimis extraordinar : VICTO
RIA — 9; 11,15; 13,30; 15; 18,30;
20,45.
• Domiciliul conjugal : CAPITOL
— 9.30; 11,45; 14; 16,30; 18,45; 21.
• Mihai Viteazul : LUMINA —
9,45; 15; 19, ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 15; 19, DRUMUL
SĂRII — 15, 19, FLOREASCA — 
15,30; 19,30.
• Butch Cassidy și Sundance Kid: 
BUCUREȘTI — 0.30; 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, Voci în insulă — 10,30; 
12,30; 14,30, Lucia — 16,30; 18,45, 
Ciocniri în noapte — 21 : CINE
MATECA (sala Union).
• Cei trei care au speriat Vestul :
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, AURORA — 9; 11,15, 
13,30: 15,45; 18; 20,15, TOMIS — 9; 
11,15; 13.30; 16; 18,15; 20,30, FLAMU
RA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15;
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 : BUZEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
• Eliberarea : DACIA — 8,45—19,30 
în continuare.
• Prețul puterii : BUCEGI — 10; 
16; 18,15; 20,30, LIRA — 15,30; 1B; 
20,15, GIULEȘTI — 15,30; 18; 20,30
• Vagabondul : UNIREA — 10;
16; 19,30.
• Clanul sicilienilor : FERENTARI
— 15,15; 17,45; 20,15, MUNCA — 
15,30; 18; 20,15.
• Trandafiri roșii pentru Ange
lica : PACEA — 15,45; 18; 20.
• Tripla verificare : CRÎNGAȘI
— 15.30; 18; 20,15.
• Adio, Granada ! : VOLGA — 
9,30; 11,30; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Poienile roșii : VIITORUL — 
16; 18; 20.
• O duminică în familie : MOȘI
LOR — 16; 18; 20.
• Cinci pentru infern : COSMOS
— 15,30; 18; 20,15.
• Renegata : FLACARA — 15; 
17,30; 20.

t e a t r
• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic. Dirijor : Henry 
Selbing. Solist : Fr. J. Thiollier 
(Franța) — 20.
• Opera Română : Faust — 19,30.
• Teatrul de operetă ; Soarele 
Londrei — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Studio) : Să nu-ți faci 
prăvălie cu scară — 20.
• Teatrul de comedie : Alcor și 
Mona — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Nepotul lui Rameau — 
20, (sala din str. Alex. Sahla) : 
Acești nebuni fățarnici — 20.
• Teatrul Mic : Cum se jefuiește 
o bancă — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru): Și eu am fost în Arca
dia — 19,30; (sala Studio) : Sus pe 
acoperiș... în sac — 20.
• Teatrul Giuleștl : Gîlcevile din 
Chioggia — 19,30.
• Teatrul „Ion Creangă" : Co
moara din Insula piraților — 9,30; 
Prestigioasa I.oredana — 19 30.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Peter Pan — 15; 
Nocturn III — 21.30; (sala din str. 
Academiei) : De ce a furat zmeul 
mingea ? — 15.
• Teatrul evreiesc de stat : Vră
jitoarea — 19.30.
• Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilesdu" : Fetele Didinei 
— 16: 19,30.
• Teatrul satirlc-muzical ,C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Blmblrlcă — 
19.30; (sala din Calea Victoriei nr. 
174) : La grădina „Cărăbuș" — 19,30. 
« Ansamblul artistic „Rapsodia 
Română" : Legendă și dor — 19,30.
• Circul .,Globus" : Spectacol 
prezentat de Circul Mare din Mos
cova — 19,30.
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ANIVERSĂRII SEMICENTENARULUI
Sesiune științifică jubiliară

Vineri au continuat în Capitală lu
crările sesiunii științifice jubiliare 
organizate în cinstea semicentenaru
lui Partidului Comunist Român de 
Academia de științe sociale și politi
ce, Academia Republicii Socialiste 
România, Institutul de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C.R. și Academia de 'învățămint 
social-politic „Ștefan Gheorghiu" de 
pe lingă C.C. al P.C.R.

în ședința plenară au fost prezen
tate comunicările : „Politica P.C.R. 
de stimulare a creației tehnico- 
științifice și de integrare a rezulta
telor ei în dezvoltarea României so
cialiste" de Gheorghe Cioară, mem
bru al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului național pentru știință și 
tehnologie, „V. I. Lenin despre ro
lul conducător al partidului comunist 
in construirea socialismului" de A. D. 
Fedosov, prof. dr. doc. la Academia 
de științe sociale de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S., „Aspect al strategiei și tac
ticii partidului în lupta pentru socia
lism în Spania" de Ernest Marți, re
dactor al revistei „Nuestra Bandera"
— Spania, „Relațiile dintre Partidul 
Comunist Român și Partidul Comu
nist din Cehoslovacia în perioada 
1921—1928“ de dr. Miroslav Techman, 
de la Institutul cehoslovaco-sovietic — 
Cehoslovacia, „Stiategia și tactica 
partidului în revoluția socialistă pro
letară" de Gyoti Basu, membru al 
Biroului Politic al Partidului Comu
nist (Marxist) din India, „Socialismul, 
ca dictatură a proletariatului" de 
Stanislav Stoianovic, de la Institutul 
mișcării muncitorești internaționale
— R.S.F. Iugoslavia, „Principiile 
marxist-leniniste ale strategiei și tac
ticii Partidului Comunist Italian în 
lupta pentru cucerirea puterii" de 
Filippo Frassati, de la Institutul 
Gramsci-Italia, „Afirmarea Partidu
lui Comunist Român ca forța politică 
cea mai înaintată a societății în lupta 
împotriva fascismului, pentru apăra
rea independenței și suveranității pa
triei" de ‘Valter Roman, membru al 
C.C. al P.C.R., „Francezi și români. 
Cu privire la istoria unei frății" de 
Fierre Hentges, reprezentant al Par
tidului Comunist Francez, „Lupta 
Partidului Comunist Român și pro
blema națională" de prof. univ. L. 
Banyai. vicepreședinte al Academiei 
de științe sociale și politice a Repu
blicii Socialiste România.

în ședințele pe secții au fost pre
zentate comunicările : „Tradiții de
mocratice în creația literar-artistică 
românească și rolul lor în asimilarea 
gîndirii marxist-leniniste" de prof, 
univ. Al. Dima, directorul Institutului 
de istorie și teorie literară „G. Căli- 
nescu", „Unele probleme ale luptei 
ideologice din mișcarea socialistă din 
România în legătură cu crearea Par
tidului Comunist Român" de B. S. 
Fopov, șeful catedrei mișcării comu
niste și muncitorești internaționale de 
la Școala superioară de partid de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S., „Dezvoltarea 
social-economică a României la sfîr
șitul secolului 19 și începutul se
colului 20“ de prof. Gh. Zâne, mem
bru corespondent al Academiei Re
publicii Socialiste România, și prof, 
dr. Victor Axenciuc, de la Academia 
de învâiămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu", „Procesul de maturizare 
ideologică în mișcarea socialistă pină 
la crearea Partidului Comunist Ro
mân" de dr. A. Deac, director ad
junct al Institutului de studii istorice 
și social-politice de pe lingă C.C. al 
P.C R„ „Despre programul de la Vu
kovar al Partidului Comunist din 
Iugoslavia" de dr. Slovolljub Cvetko- 
vic, de la Institutul de istorie con
temporană a R.S.F. Iugoslavia, „Baza 
marxist-leninistă a concepției strate
gice a luptei revoluționare a Partidu
lui Comunist din Iugoslavia" de prof. 
Ljubisa Stankov-Zemba, director al 
Institutului pentru studii politice al 
R. S.F. Iugoslavia. „Partidul Comunist 
Român — forța conducătoare în pre
gătirea si desfășurarea insurecției ar
mate din august 1944“ de dr. Gheor
ghe Zaharia. director adjunct al In
stitutului de studii istorice și 
cial-politice 
al P.C.R., 
tre partid 
ducător —

dițiilor sale de luptă" de dr. Ma
rin Nedelea, lector univ. la Academia 
de învățămînt social-politic „Ștefan 
Gheorghiu", „Creșterea rolului par
tidului și științei conducerii vieții 
sociale" de Gheorghe Badrus, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., „Creș
terea rolului conducător al partidului 
comunist — legitate obiectivă a con
strucției socialismului și comunismu
lui" de Nicolai Nicolaevici Ivanov, 
directorul Muzeului Marx-Engels din 
Moscova aT Institutului de marxism
leninism de pe lingă C.C. al P.C.U.S., 
„Umanism și echitate socială în po
litica Partidului Comunist Român de 
făurire a societății socialiste" de 
prof. univ. Călina Mare, de la Uni
versitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj, 
„Rolul conducător al Partidului Mun
citoresc Socialist Ungar în construc
ția socialismului" de Istvân Takacs, 
conferențiar la Școala superioară de 
partid a R.P. Ungare, „Din experien
ța Partidului Comunist Bulgar în 
creșterea rolului conducător al cla
sei muncitoare în construcția socia
lismului" de Gancio Todorov, con-

ferențiar la Academia pentru pregă
tirea cadrelor de conducere socială a 
R.P. Bulgaria. „Apărarea patriei so
cialiste în concepția și activitatea 
Partidului Comunist Român" de col. 
Eugen Bantea, directorul Centrului 
de studii și cercetări de istorie și 
teorie militară, și col. Traian Grozca, 
„Raportul dintre dezvoltarea mo
dernă a economiei românești șl co
laborarea internațională în politica 
Partidului Comunist Român" de conf. 
univ. Radu Constantinescu, vicepre
ședinte al Comisiei guvernamentale 
de colaborare și cooperare economică 
și tehnică, și conf. univ. dr. Con
stantin Moisuc, de Ia Academia de în- 
vățămînt social-politic „Ștefan Gheor
ghiu", și „Rezolvarea problemei na
ționale și întărirea frăției dintre po
porul român și naționalitățile con
locuitoare" de Eduard Eisenburger, 
președintele Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate germană.

în jurul comunicărilor prezentate 
au avut loc discuții.

Lucrările sesiunii continuă.
(Agerpres)

! ÎNTÎLNIRI SESIUNI EXPOZIȚII

so- 
C.C.
că- 

con-

La Ministerul Afacerilor Externe 
s-a încheiat, vineri după-amiază, 
după trei zile de dezbateri, sesiunea 
științifică consacrată semicentenaru
lui Partidului Comunist Român.

★
La Muzeul militar central s-a 

deschis vineri la amiază expoziția 
„Activitatea Partidului Comunist Ro
mân în armată".

★
TIMIȘOARA (corespondentul 

„Scînteii". Cezar Ioana). La Timi
soara au început lucrările sesiunii 
de comunicări organizată de Comi
tetul județean Timiș al P.C.R., Uni
versitate. Centrul de cercetări sociale 
și Școala de partid din localitate, în 
cinstea aniversării a 50 de ani de la 
crearea Partidului Comunist Român. 
Participă activiști de partid și de 
stat, cercetători și cadre didactice de 
la catedrele de științe sociale din 
învățămîntul superior și de la școala 
de partid, redactori de la ziarele ju
dețene și revistele literare.

Tovarășul Mihai Telescu, prim- 
secretar al Comitetului județean Ti
miș al P.C.R., membru corespondent 
al Academiei de stiinte sociale și 
politice, a prezentat, în ședință ple
nară, comunicarea „Realizări șl 
perspective privind cercetările în do
meniul științelor sociale în județul 
Timiș".

Lucrările sesiunii continuă.
★

(Corespondentul „Scînteii", Florea 
Ceaușescu). în cadrul acțiunilor cui-' 
tural-educative organizate cu prile
jul sărbătoririi semicentenarului par
tidului, în prezența tovarășului 
Gheorghe Necula, prim secretar al 
Comitetului județean Ilfov al P.C.R., 
a altor reprezentanți ai organelor lo
cale de partid si de stat, a avut loc 
deschiderea expoziției de artă popu
lară la Muzeul de etnografie și artă 
populară din Cîmpia Dunării. Mu
zeul este situat în comuna Florești— 
Stoenești, în palatul brîncovenesc.

De asemenea, au fost inaugurate 
două expoziții documentare in ora
șele Giurgiu și Oltenița, care cu
prind „Momente din lupta maselor 
muncitoare din județul Ilfov sub 
conducerea P.C.R.".

★
SFÎNTU-GHEORGHE (prin telefon 

de la Tomori Geza). Tovarășul Ki- 
răly Carol, prim-secretar al Comi
tetului județean de partid Covasna. 
s-a întîlnit în sala de festivități a 
Teatrului de stat din Sfîntu-Gheorghe 
cu activul de bază U.T.C. din jude
țul Covasna. La sfîrșitul întîlnirii. a 
fost prezentat zun program artistic, 
urmat de inaugurarea exnozitiei de 
fotografii cuprinzînd aspecte din ac
tivitatea tineretului din județ, pre
cum si a exnozitiei de fotografii si 
desene ale elevilor din județul Co
vasna.

telefon de 
manifestă-

TURNU-SEVERIN (prin 
la Ion Anghel). In cadrul 
rilor consacrate semicentenarului 
partidului, tovarășul Traian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Mehedinți al P.C.R., s-a întîlnit 
cu oamenii muncii din orașul Stre- 
haia. în fața cărora, a prezentat ex
punerea „Cinci decenii de lupte și 
victorii sub conducerea Partidului 
Comunist Român". Au fost evocate 
luptele clasei muncitoare din județul 
Mehedinți duse de-a lungul anilor, 
sub conducerea partidului, au fost 
relevate succesele obținute în dez
voltarea județului Mehedinți.

★
CLUJ (corespondentul „Scînteii", 

AI. Murcșan). Continuind seria ma
nifestărilor închinate aniversării se
micentenarului partidului, la Cluj 
s-a deschis vineri, in prezența tova
rășului Aurel Duca, prim-secretar al 
Comitetului județean Cluj al P.C.R., 
sesiunea științifică festivă a ca
drelor ‘didactice de la Institutul 
de medicină și farmacie. In ca
drul ședinței de deschidere, to
varășul Remus Bucșa, prim-secretar 
al Comitetului municipal Cluj al 
P.C.R., a vorbit despre „Preocuparea 
Partidului Comunist Român privind 
perfecționarea conducerii vieții so
ciale". Participanții la sesiune au 
adresat o telegramă C.C. al P.C.R., 
tovarășului Nicolae Ceaușescu.

Tot la Cluj s-au desfășurat lu
crările unei sesiuni științifice festive 
a Institutului de izotopi stabili.

Aniversării semicentenarului par
tidului i-au consacrat o sesiune de 
comunicări și cercurile științifice 
studențești de la Universitatea 
„Babeș-Bolyai".

★
ALBA IULIA (corespondentul 

„Scînteii", St. Dinică). — La Cugir au 
început lucrările unei sesiuni teh- 
nico-științifice organizate in cinstea 
aniversării a 50 de ani de la crearea 
Partidului Comunist Român. La lu
crări participă cadre universitare din 
institutele politehnice din Cluj și Bra
șov. cercetători și proiectanți din do
meniul construcțiilor de mașini, in
gineri și tehnicieni din uzină și alte 
întreprinderi. Cu acest prilej, tova
rășul George Homoștean, prim-secre
tar al Comitetului județean Alba al 
P.C.R. a prezentat expunerea „Crea
rea P.C.R., necesitate istorică în lup
ta poporului român pentru înfăptui
rea idealurilor de libertate socială și 
națională, pentru edificarea socialis
mului in patria noastră" Directorul 
general al Uzinei mecanice din Cu
gir. ing. Nicodim Roșea, a vorbit apoi 
despre cercetarea științifică la U.M. 
Cugir in lumina sarcinilor actualului 
cincinal. Au fast prezentate comu
nicări și referate științifice de spe
cialitate.de pe lingă

„Cucerirea de 
a rolului politic 
rod al istoriei și tra-

MARI INTERPREȚI SOVIETICI
In concerte bucureștene

DANUL ȘAFRAN

*
**

f

*I

I

*

Pe Daniil Șafran nu 
trebuie să-1 asculți ur
mărind partitura. No
tele, meticuloasele nota
ții de dinamică sau a- 
gogică rămîn neînsem
nate față de nervul cu 
care știe să le însufle
țească. Imprimările lui 
Șafran cu piese de 
Virtuozitate, studiate a- 
mănunțit, copleșesc 
prin strălucire și acu
ratețe ; este interpre
tul plin de tempera
ment greu de egalat în 
opusuri de bravură. Ne 
întrebam : cum va
cînta Bach, cum își va 
domoli neastîmpărul 
ritmului, cum va pă
trunde în lumea echi
librată a celebrelor 
suite ? Șafran a închi
nat cele două recita
luri alcătuite din Inte
grala suitelor pentru 
violoncel solo — lui 
Enescu. anun’ind că. in 
urmă cu 25 de ani, pe 
același podium a con
certat împreună cu

marele muzician ro
mân, șunoscînd astfel 
de aproape vibrația ge
niului. Sub arcușul 
său suitele (I-a în sol 
major, a III-a în do 
major, a V-a in do mi
nor, apoi a II-a, a
IV- a, a Vl-a) au deve
nit — așa cum spunea 
Enescu — palpabile, 
materiale, umane. Nu 
a fost un recital Bach 
în stil „Bach", am as
cultat „Bach" intr-un 
limbaj apropiat nouă, 
o revitalizare a ve
chilor dansuri, o de- 
pănare prezentă. Sara
bandele (in special 
Sarabanda din suita a
V- a în do minor). ni 
s-au părut a fi punc
tele de culminație, 
grave în care s-a păs
trat culoarea pe tot 
timpul desfășurării, ca 
un echilibru sigur. Al- 
lemandele și Couran- 
tele, in schimb. au 
fost conturate într-un 
torent în care nuanțe

neașteptate, întîrzieri. 
respirații descriau clar 
personalitatea tălmă
cirii.

Suitele lui Bach re
clamă o viziune clară 
asupra formei, o înțe
legere a dificultăților 
de frazare. Tehnica 
este „violonistică" în 
sensul unei mari a- 
gilități. Discursul vio
loncelului impune un 
caracter concertant 
de mare rafinament. 
Se poate cînta „în 
stil" și cunoaștem 
interpretări celebre care 
reconstituie fidel inten
țiile lui Bach.

Violoncelistul sovie
tic Daniil Șafran se 
impune, se detașează 
însă, tocmai prin capa
citatea de a materia
liza, de a face palpa
bile aceste celebre pa
gini, de a da ascultă
torului satisfacția de
plinei înțelegeri.

Smaranda OȚEANU

„ZILELE DRAMATURGIEI
ORIGINALE"

„Probleme economice11
NUMĂR OMAGIAL REMARCABIL

Mu
și

Re-

Programul II
Film artistic: „Sînt un e- 
vadat" cu Paul Munl. 
gla: Melvin Le Roy. 
Reportaj din țară, 
zică între laborator
muzeu. Colaborează muzi
cologul Viorel Cosma. Emi
siune de Aristide Buhotu. 
Buletin de știri • Sport.
O sută de ani de la naș
terea pictorului Theodor 
Pallady.
Seara melomanului. „L'ln- 
sicme di Firenze" — an
samblul din Florența inter
pretează: Cvartet de Gioac
chino Rossini, Trei sonate 
de Scarlatti. Solistă: 
cella Crudelll Masotti.

IGOR BEZRODNÎI
Concertul de joi al 

orchestrei de studio a 
Radioteleviziunii a pri
lejuit publicului bucu- 
reștean o plăcută în- 
tîlnire cu reputatul 
violonist sovietic Igor 
Bezrodnîi. Subiectul a- 
cestei întîlniri a fost 
Concertul nr. 2 pentru 
vioară și orchestră de 
Dimitri Șostakovici, in 
primă audiție.

Interpretarea lui Igor 
Bezrodnîi a fost, cum 
era de așteptat, la 
înălțimea prestigiului 
de care se bucură. So
brietatea discursului 
muzical, momentele de

virtuozitate ale părții 
solistice au găsit în 
Bezrodnîi un excelent 
tălmăcitor al partiturii. 
Trăsătura de arcuș fer
mă, tonul robust au 
impresionat în egală 
măsură Eezrodnii este 
nu numai un violonist 
de anvergură. dar și 
un polivalent artist 
— calitate pusă in evi
dență de capacitatea 
sa de a îmbrăca o hai
nă atît de personală ca 
cea impusă de lucrarea 
lui Șostakovici.

în același program a 
mai figurat, alături de 
toccata simfonică de

I
Al. Pașcanu. piesă cu 
strălucite sonorități, 
meșteșugit cîntate or
chestral, opera intr-un 
act ..Povestea unei 
mame" de Roman 
Vlad, o muzică fără 
mari profunzimi ex
presive, puțin mono
tonă. Am reținut insă 
consecvența, inalta ca
litate interpretativă a 
Emiliei Petrescu Diri
jorul Carol Litvin a 
evoluat cu binecunos
cuta-) economie de 
mijloace, sigur de 
partiturile serii.
Theodor DRAGULESCU

Cea de-a zecea zi a festivalului a 
inclus pe afișul ei spectacolul „Oa
meni care tac" de Al. Voitin, în in
terpretarea Teatrului evreiesc de stat, 
și „Diluviul" de Vasile Nicorovici, în 
interpretarea Teatrului de stat din 
Arad.

Spectacolul cu „Oameni care tac" 
de Al. Voitin, pus în scenă de Geor
ge Teodorescu, pioasă evocare a zi
lelor premergătoare eliberării patriei, 
a urmărit să sugereze atmosfera de 
tensiune a acelor zile in care con
științele oamenilor erau supuse unor 
șocuri continui, revelatoare, trans
formatoare. tn decorul semnat de So
rin Haber au evoluat Abram Nai- 
mark, Tricy Abramovici. Ruchale 
Heller-Schapira. Seidy Gltick, Sa
muel Fischler, Mano Rippel, Adrian 
Lupu. Carol Marcovici, Benno Po- 
pliker. Ozy Segally.

în diversitatea tematică și stilis
tică pe care Zilele dramaturgiei ori
ginale o confirmă și o multiplică la 
fiecare nouă ridicare de cortină, „Di
luviul" își are locul său bine stabilit. 
Nu putea lipsi dintr-o defilare de 
genuri — care merg de la poemul dra
matic Ia comedia satirică — reportajul, 
teatrul documentar, acest gen atît de 
viu și actual, atît de adine îmDlintat 
in magma fierbinte a zilelor noastre. 
Nu putea lipsi din această perindare 
de momente, fapte și oameni din is
toria de ieri și de azi a pămîntului 
nostru momentul luptei omului cu 
natura dezlănțuită, momentul cumpli
tei încercări a primăverii trecute — 
inundațiile.

Prezent la fața locului in acele 
clipe. Vasile Nicorovici a cules in re
portajul său mărturii vii de eroism, 
de sacrificiu și dăruire neprecupețită, 
durere și speranță, suferință și bucu
rie și le-a înșiruit în secvențe simple, 
mareînd un drum gradat, pînă la 
victoria finală. Fapte, fapte, fapte. Și 
oameni. Nu e vorba de o piesă con
struită după legile dramaturgiei E 
o povestire, simplă, a unor întîmplări 
reale, cu oameni reali și cu multă, 
multă omenie. In fruntea tuturor, 
comuniștii.

Teatrul de stat din Arad a dat do
vadă de mult curaj în alegerea aces
tui text pentru reprezentare. Nu nu
mai pentru că teatrul documentar este 
un gen încă nou pe scenele noastre. 
Nu numai pentru că textul lui Nicoro- 
vici cere o desfășurare de forțe acto
ricești al căror număr depășește co
lectivul artistic al teatrului. Ci, mai 
ales, pentru că nu e deloc ușor să 
dai viață scenică unor evenimente 
reale atit de recente, atît de cutre
murătoare. incit gindul face mereu 
inevitabilă comparația intre viață și 
scenă. Nu e deloc ușor să comunici 
oamenilor care au trăit dureros și in
tens clipe de spaimă. încordare și 
speranță, o emoție care s-o egaleze 
în forță și s-o depășească, pe alt 
plan, pe cea trecută. Nu e deloc u- 
șor șă comunici oamenilor care n-au 
trăit direct, dar au citit, au auzit, au 
urmărit tot ce s-a transmis atunci, o 
imagine convingătoare a ceea ce a 
fost. Convingerea naște putere 
de convingere. Emoția naște e- 
moție. Spectacolul document e un 
început — cu toate carențele ineren
te începutului — în direcția creării 
unui teatru viu, inspirat direct din 
faptele vii ale zilelor noastre

Autorii Iul : regizorul Dan Alecsan- 
drescu, scenograful Sever ' Frențiu și 
o echipă numeroasă de interpreți, în
tre care se remarcă Boris Olinescu 
(Reporterul), Constantin Adamovici, 
Zoe Muscan, Olimpia Didilescu, și în 
care s-au integrat cu aceeași dăruire 
Castel Atanasiu, Gelu Bogdan Ivașcu. 
Gabi Daicu și mulți alții.

Margareta
★

Programul de astăzi 
lului :
• „Fetele Didinei" de 

miu în interpretarea Teatrului 
Vasilescu" (la sediu, orelș 16).
• „Pisica în noaptea 

de D, R. Popescu în 
Teatrului dramatic din 
Comedia, orele 20),

BĂRBUȚĂ

al Festiva-

Victor Efti- 
„Ion

Anului nou" 
interpretarea 
Brașov (sala

Recent a ieșit de 
sub tipar nr. 4/1971 al 
revistei „Probleme e- 
conomice", închinat în 
întregime aniversării 
gloriosului semicente
nar al Partidului Co
munist Român. Cu pri
lejul acestui eveniment 
deosebit, revista aduce 
în paginile sale un mă
nunchi de valoroase 
colaborări, aparținînd 
unor autori de presti
giu — conducători ai u- 
nor instituții centrale, 
ai unor sectoare de 
bază din economie, 
specialiști — care 
tratează probleme și 
aspecte fundamentale 
ale construcției noii 
societăți, ale poli
ticii științifice a par
tidului nostru în 
domeniul economic. 
Se remarcă pre
ocuparea autorilor de 
a desprinde și sinte
tiza, din șirul impre
sionant al faptelor e- 
dificării noii societăți, 
aspectele cele 
semnificative, 
ziile de ordin 
pial.

Editorialul 
„Partidul ■ 
Român — arhitectul și 
generatorul de forță 
al edificiului econo
miei socialiste" — a- 
bordează într-o ma
nieră interesantă lini
ile majore ale elabo
rării strategiei și tac
ticii dezvoltării econo
mice de către partid, 
laturile semnificati
ve, originale și moda
litățile de acțiune și 
exercitare a rolului 
conducător al parti
dului în întregul pro
ces de construire a e- 
conomiei socialiste

O suită de articole.'

mai 
conclu- 
princi-

revistei 
Comunist

printre care „înalta 
responsabilitate a par
tidului și poporului 
față de destinele eco
nomiei românești". 
„Planificarea socialis
tă românească în con
textul fenomenului 
mondial al planifică
rii". „Generarea și asi
milarea progresului 
tehnic în economie" 
abordează în profun
zime rațiunile teore
tice și practice, ilus
trează preocuparea 
susținută a partidului 
nostru pentru afirma
rea cu vigoare neobo
sită a noului în pro
ducție, pentru per
fecționarea organiză
rii și conducerii în
tregii vieți economice 
și sociale, pentru mo
dernizarea economiei 
și introducerea celor 
mai noi cuceriri ale 
revoluției științifice și 
tehnice, 
du-se ca un 
permanent, < 
creator al 
partidului, 
sa intimă, 
cu realitățile 
ale țării.
abordează sub multi
ple aspecte schimbă
rile structurale petre
cute -în economie, ca 
urmare a măsurilor 
luate de partid și care 
vizează, în principal, 
valorificarea superi • 
oară a resurselor na- 
ționaje, imprimarea 
unui caracter tot mai 
echilibrat dezvoltării 
multilaterale a econo
miei, asigurarea creș
terii eficienței econo
mice.

în alte pagini ale 
revistei, articole ca 
„Progresul agricultu
rii — obiectiv major 
al politicii economice a

Evidențiin- 
fir roșu, 
caracterul 

politicii 
aderența 
organică, 

! concrete 
materialele

partidului", 
mânesc pe 
vilizației" 
tate o serie 
esențiale 
paritatea „______
de a găsi soluțiile cele 
mai potrivite, de a re
zolva profund crea
tor problemele com
plexe ale făuririi unei 
agriculturi socialiste 
moderne.

„România în confi
gurația relațiilor eco
nomice internaționa
le", „în spiritul inte
reselor poporului și al 
cerințelor epocii con
temporane". sînt arti
cole care abordează 
lărgirea relațiilor eco
nomice internaționale 
ale țării noastre, afir
marea și participarea

românești 
econo- 

noua 
comer- 

exte-

„Satul ro- 
orbita ci- 
sînt tra
de aspecte 

privind ca- 
partidului

tot mai susținută 
economiei i 
la circuitul 
mic mondial, 
structură a 
țului nostru 
rior.

închinate I___
lui jubileu al parti
dului nostru, articole
le publicate în „Pro
bleme economice" 
4 reunesc, într-o îm
binare armonioasă, a- 
naliza detaliată a u- 
nor probleme sau 
preocupări economi
ce concrete cu inter
pretarea lor poli
tică și teoretică, fie
care articol avînd în 
același timp un pro
nunțat caracter de lu
cru. Sînt elemente 
care, împreună cu ți
nuta publicistică, con
feră acestui număr 
al revistei un interes 
și o pondere deosebi
te și, totodată, o a- 
tractivitate sporită.

mărețil

or.

V. s.
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Cu prilejul vizitei delegației militare a R. P. D. Coreene

SOLEMNITATEA ÎNMÎNĂRII Miting la Academia militară
UNOR DECORAȚII

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România, a avut loc, vi
neri dimineața, solemnitatea deco
rării .membrilor delegației militare 
a Republicii Populare Democrate 
Coreene, condusă de general de ar
mată O Gin U, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncii din 
Coreea, șef al 'Matelui Stat Major 
al Armatei Populare Coreene, care 
ne vizitează țara.

înaltele distincții au fost înmî- 
nate de tovarășul Emil Bodnaraș, 
membru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliului 
de Stat.

La solemnitate au luat parte to
varășii general-colonel Ion Ioniță, 
membru supleant al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., ministrul 
forțelor armate ale Republicii So
cialiste România, Constantin Stă- 
tescu, secretarul Consiliului de Stat, 
Vasile Vlad, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., general-colonel Ion Gheor- 
ghe, prim-adjunct al ministrului 
forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului for
țelor armate, secretar al Consiliului 
Politic Superior.

A participat, de asemenea, Kang 
Iăng Săp, ambasadorul R.P.D. Co
reene la București.

Pentru contribuția adusă la întă
rirea legăturilor de prietenie dintre 
forțele armate ale Republicii Socia
liste România și forțele armate ale 
Republicii Populare Democrate Co
reene, prin decret al Consiliului de 
Stat, a fost conferit ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România", cla
sa I — generalului de armată 
O Gin U ; ordinul „Steaua Republi
cii Socialiste România", clasa a Il-a 
— generalului-colonel Zu Do Ir, ge-

RECEPȚIE OFERITĂ
DE AMBASADORUL R. P. 0. COREENE

încheierea întrecerii republicane a brigăzilor 
artistice de agitație

Ambasadorul Republicii Populare 
Democrate Coreene la București, 
Kang Iăng Săp, a oferit, vineri 
seara, o recepție cu prilejul vizitei 
oficiale în țara noastră a delegației 
militare a Republicii. Populare De
mocrate Coreene.

Au participat general de armată 
O Gin U și ceilalți oaspeți coreeni.

Au luat parte tovarășii Dumitru 
Popa, general-colonel Ion Ioniță, Va
sile Patilineț, Ion Stănescu, Cornel 
Qnesctt, ministrul...afacerilor .interne,, 
general-colonel Ion Gh'eorghd. prim- 
adjunct al ministrului forțelor ar
mate și șef al Marelui Stat Major, 
George Maoovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, gene- 
ral-locotenent Ion Coman, adjunct 
al ministrului forțelor armate și se
cretar ăl Consiliului Politic Superior,

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

CICLISM

Dinamoviștii au dominat
„Cursa

Etapa de încheiere a „Cursei mun
ților", desfășurată joi pe distanța Si
naia—București (varianta Buftea), a 
luat sfirșit pe velodromul „Dinamo", 
cu victoria, la sprintul final, a di- 
namovistului Constantin Grigore. Cu 
aproximativ 200 ' de metri îna
inte de sosire, pe ovalul de balon, 
plutonul era condus de colegul său 
de club și de lot național Teodor Va
sile. talonat îndeaproape de ceho
slovacul Jiri Prohal. Grigore însă a 
avut energia și ambiția necesare ‘pen
tru a-i întrece pe amîndoi, chiar dacă 
cu numai... 10—15 cm. în pluton, cam 
la mijloc, unul dintre alergători — 
deși mai avea vreo sută de metri 
pînă să treacă linia de sosire — a 
ridicat bucuros o mină de pe ghidon, 
desfăcîndu-și curelele de la ratrape 
și încetinind pedalarea. Era dinamo- 
vistul Alexandru Sofronie, purtătorul 
tricoului galben. Bonificația'luată de 
Grigore pentru victoria în etapă nu-i 
periclita cîtuși de puțin poziția de 
lider. Al. Sofronie își înscrie astfel 
în palmares o frumoasă victorie in
ternațională, pentru care a muncit 
nu numai în etapa care l-a adus pe 
primul loc în clasamentul general (e 
vorba, după cum se știe, de etapa a 
Il-a, dominată net de un grup de 6 
alergători — între ei și Sofronie — 
care au sosit cu un avans de aproape 
7 minute față de pluton), ci și pe cir
cuitul de la Sinaia și mai ales în 
ultima etapă.

Această etapă epilog avea să aibă 
în general o desfășurare calmă, fără 
peripeții. Totuși, cum între primii 
cinci clasați diferențele erau de nu
mai cîteva zeci de secunde, aceștia 
au rămas să se lupte, după caz, pen
tru păstrarea sau pentru îmbu
nătățirea pozițiilor.

Plutonul masiv s-a menținut însă 
compact mai bine de 60 de km. La 
intrarea pe varianta Buftea a șoselei 
ce duce spre București, un vînt pu
ternic. din lateral, a întins mai întîi 
plutonul pentru ca apoi să-1 fărîmi- 
țeze. Pe primul plan a rămas cam 
jumătate din efectiv, ceilalți pierzînd 
teren din ce în ce mai mult. Lupta 
dintre fruntașii cursei s-a intensificat 
pe străzile din apropierea intrării pe 
velodrom. încheindu-sc, cum arătam 
mai sus, de abia pe ultimii metri ai 
etapei.

„Cursa munților" — bine organi
zată de clubul Dinamo, în colaborare 
cu A.S. Loto-Pronosport — s-a în
scris și în acest an în rîndul reuși
telor ciclismului nostru, ocazionînd 
constatarea că, deși la început de se
zon. majoritatea cicliștilor noștri au 
o bună pregătire. Preocupările fede
rației de a asigura un calendar com- 
petițional cit mai bogat și variat 
(prin sprijinirea directă a unor clu
buri și asociații sportive în organi- 

neralilor-locotenenți Li long Mu și 
Kim Goang Zin, generalilor-maiori 
Kank Dak Su și Li Dong Ho, colo
neilor superiori Li Cial Hoan, Zo 
Dong Gan, Kan Son Cial, Li Zang 
Ciun și Zang Rak Un ; Ordinul 
„Steaua Republicii Socialiste Româ
nia", ' clasa a IlI-a, colonelului Cie 
Ghil Ryon, atașat militar aero și na
val al R.P.D. Coreene la București.

Prin același decret a fost conferită 
medalia „Virtutea ostășească", cla
sa I, locotenentului-colonel Kang 
Zang Su, maiorului Zo Zie Hian și 
căpitanului Pak Zi Sak.

Tovarășul Emil Bodnaraș a trans
mis din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român 
și a Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, din partea 
secretarului general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, co
mandantul suprem al Forțelor noas
tre Armate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, cele mai calde felicitări 
membrilor delegației militare co
reene, cu prilejul conferirii înalte
lor distincții ale statului nostru. -

Generalul de armată O Gin U a 
exprimat, în numele delegației mi
litare coreene, mulțumiri sincere 
Partidului Comunist Român, în 
frunte cu secretarul general, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, guvernu
lui și întregului popor frate român, 
pentru acordarea înaltelor distinc
ții, pe care o consideră ca o expre
sie a sentimentului cald de priete
nie nutrit de poporul frate român 
și militarii Forțelor Armate ale Re
publicii Socialiste România față de 
poporul coreean și militarii Arma
tei Populare Coreene.

După solemnitate, tovarășul Emil 
Bodnaraș, celelalte oficialități ro
mâne prezente s-au întreținut 
prietenește cu solii poporului frate 
coreean.

(Agerpres)

adjuncți ai ministrului forțelor ar
mate, generali și ofițeri, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Externe, conducători ai unor institu
ții centrale și organizații obștești, 
ziariști.

Au fost prezenți atașați militari 
acreditați la București, alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției, care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, to
vărășească, general de armată O 
Gin U și general-colonel Ion Ioniță 
au toastat pentru continua întărire a 
relațiilor de prietenie dintre Repu
blica Socialistă România și Republica 
Populară Democrată Coreeană, pen
tru dezvoltarea colaborării frățești 
dintre cele două popoare și armate.

(Agerpres)

munților**
zarea curselor pe etape) încep să dea 
roade.

Tradiționala competiție cicLi.stâ ne-a 
prilejuit, din păcate, și altfel de 
constatări. Unii dintre alergători au 
cedat prea repede durității primei e- 
tape, cînd — e drept, pe un timp 
friguros, pe alocuri cu ninsoare (!) — 
s-au înregistrat 13 abandonuri. Desi
gur. nu în toate cazurile motivele de 
abandon sînt . neîntemeiate ; este 
exagerat totuși ca o întreagă echipă 
(Petrolul Ploiești) să se retragă din 
cursă, după cum la fel de inexplica
bil este și abandonul dinamovistului 
Emil Rusu, a cărui predilecție de a 
sta pe poLSt de „încheietor de pluton" 
am observat-o și acum. Pentru Rusu, 
cursa a însemnat... doar 60—70 km 
(la jumătatea primei etape s-a oprit 
și s-a urcat în autobuzul depanării). 
Doar pentru atît s-a pregătit maes
trul sportului, campionul și record
manul Emil Rusu ? Se presupunea 
că în acest nou sezon va marcă un 
reviriment. Or... ,

I. DUMITRIU

• Fruntașii cursei
Clasamentul final individual : 

1. Al. Sofronie (Dinamo) ; 2.
I. Cernea (Steaua), la. 26 sec. ; 
3. C. Grigore (Dinamo), la 32 
sec. ; 4. St. Suciu (Dezrobirea 
Brașov), la 46 .sec. ; 5. Fr. Gera 
(Meiului Plopeni), la 58 sec. ; 6.
J. Prohal (Ruda Hvezda Plsen), 
la 6 min. 52 sec. ; 7. T. Vasile 
(Dinamo). la 7 min. ; 8. V. Sele- 
jan (Dinamo), la 7 min. 04 sec. 
etc. Au terminat cursa 55 de a- 
lergători din 74 cîți au luat star
tul în prima etapă.

în cîteva rînduri
1 • ' I

„Internaționalele" 
de gimnastică ale României

în sala sporturilor de la Floreasca 
au început vineri întrecerile din ca
drul campionatelor internaționale de 
gimnastică ale țării noastre dotate 
cu „Cupa Gheorghe Moceanu". în 
prima zi au fost programate între
cerile masculine (exerciții liber a- 
lese). Victoria a revenit reprezen
tantului țării noastre Gh. Păunescu 
care a realizat 55,70 puncte. El a 
fost urmat în clasament de Efim 
Furman (U.R.S.S.) — 55,30 puncte și 
N. Achim (România) — 54,75 puncte, 
în continuare, clasamentul se prezintă 
astfel ; 4-5 W. Klotz (R. D. Ger

In aula Academiei Militare din 
Capitală a avut loc, vineri diminea
ța, mitingul de prietenie al ofițerilor 
din garnizoana București, organizat 
cu prilejul vizitei în țara noastră a 
delegației militare a Republicii Popu
lare Democrate Coreene, condusă de 
general de armată O Gin U, mem
bru al Biroului Politic și secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncii din Coreea, șef al Marelui 
Stat Major al Armatei Populare Co
reene.

Au participat general-colonel Ion 
Ioniță, membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., mi
nistrul forțelor armate ale Republi
cii Socialiste România, general-colo- 
nel Ion Gheorghe, prim-adjunct al 
ministrului forțelor armate și șef al 
Marelui Stat Major, general-locote
nent Ion Coman, adjunct al ministru
lui și secretar al Consiliului Politic 
Superior, adjuncți ai ministrului for
țelor armate, generali și ofițeri ai 
forțelor noastre armate.

Au luat parte Kăng Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la Bucu
rești, membri ai ambasadei, precum 
și Cie Ghil Ryon, atașat militar aero 
și naval al R.P.D. Coreene la Bucu
rești.

Mitingul a fost deschis de general- 
locotenent Nicolae Militaru, coman
dantul Garnizoanei București.

Luînd cuvîntul, tovarășul Ion 
Ioniță a arătat că vizita delegației 
militare a Republicii Populare De
mocrate Coreene constituie încă o 
expresie a relațiilor de prietenie fră-

★

Tot vineri, delegația militară co
reeană, condusă de general de ar
mată O Gin U, șeful Marelui Stat 
Major al Armatei Populare Coreene, 
a făcut o vizită la Ministerul Forțe
lor Armate, unde au avut loc con
vorbiri oficiale.

General de armată O Gin U și 
membrii delegației au fost primiți de 
general-colonel Ion Ioniță, ministrul 
forțelor armate.

Au participat general-colonel Ion 
Gheorghe, prim-adjunct al ministru-

întrecerea republicană a brigăzilor 
artistice de agitație, organizată în 
cinstea semicentenarului Partidului 
Comunist Român, s-a încheiat, vi
neri, cu festivitatea de premiere a 
formațiilor care s-aU distins în a- 
ceastă amplă competiție.

Un juriu special, alcătuit din regi
zori, critici de artă și alți oameni de 
specialitate, a acordat premii și men
țiuni unui număr de 75 brigăzi artis
tice de agitație.

Premiul .1 și titlul de-laureat au\ 
revenit brigăzilor artistice de agita
ție de la Uzina „Tractorul“-Brașov ; 
Direcția regională C.F.R. București ; 
Fabrica de antibiotice Iași ; Combi
natul petrochimic Pitești ; căminul 
cultural din Dragodana, județul 
Dîmbovița ; căminul cultural din

Pentru amatorii
de pronosticuri sportive

• Reintrări importante : Ștefânes- 
cu și Iordănescu (Steaua), Pescarii 
(Steagul roșu) și Doru Popescu (Di
namo). • Este foarte probabilă utili
zarea lui Domide (U.T.A.),

Informăm pe amatorii de pronos
ticuri sportive cu ultimele date pri
vind meciurile cuprinse în progra
mul concursului Pronosport nr. 17. 
Aceste informații despre echipele 
divizionare românești și italiene 
ne-au fost transmise prin interme
diul A. S. Loto-Pronosport.

I. Steaua — U.T.A. în formația 
bucureșteană sînt anunțate două re
intrări importante pentru forța ata
cului echipei Steaua : Ștetănescu și 
Iordănescu. De asemenea, la U.T.A. 
este foarte probabilă utilizarea lui 
Domide. Fundașul central Pojoni, 
restabilit, va fi prezent în formația 
arădeană. în meci-tur, 0—1. Pronos
tic : 1, 2,

II. F.C. Argeș — Progresul. Atacul 
gazdelor va cuprinde pe Radu. Fră- 
țilă, Dobrin, Jercan. La bucureșteni, 
D. Georgescu nu este anunțat titu
lar, iar Rotaru va juca fundaș dreap
ta în locul lui V. Popescu. în meci- 
tur. 2—2. Pronostic : 1.

III. C.F.R. Timișoara — Jiul. Am
bele formații nu anunță modificări, 
în meci-tur, 1—2. Pronostic : 1.

IV. S.C. Bacău — C.F.R. Cluj. A- 
tacul băcăuan va fi format din 
Pană, Dembrowski, Ene, Băluță. La 
clujeni nu va juca FI. Bretan, dar 
Petrescu și Soo vor fi prezenți în 
echipă. în meci-tur, 1—2. Pronos
tic : 1.

V. Farul — Dinamo. Gazdele nu 
anunță modificări în formație. La 
bucureșteni va juca atacant central 
Doru Popescu. Probabil, Sălceanu nu 
va fi folosit. în meci-tur, 1—4. Pro
nostic : 1, x. 2.

VI. „U“ Cluj — Petrolul. La stu- 
denți poarta va fi apărată de Mol

mană) și I. Tarasiuk (U.R.S.S.) cu 
cite 54,65 puncte : 6. L. Mussig 
(R. D. Germană) — 54,45 puncte ; 
7. A. Kisteleki (Ungaria) — 54,30 
puncte ; 8. G. Kovaci (Ungaria) — 
53.75 puncte etc.

Astăzi, de la ora 17, are loc con
cursul feminin.

LA SOFIA au continuat vineri în
trecerile campionatelor balcanice de 
tir. Proba de pistol viteză (60 f) a 
revenit țintașului român I. Tripșa cu 
595 puncte urmat de colegul său Mar
cel Roșea cu 590 puncte. Bulgarul 
Todorov s-a clasat pe locul trei cu 
586 puncte. Ștefan Safta (România) a 
cîștigat proba de armă standard 60 f 

țească și colaborare, bazate pe stimă 
și respect reciproc, care se dezvoltă 
între popoarele și armatele - celor 
două țări.

După ce a relevat succesele obți
nute de poporul coreean în construi
rea socialismului, vorbitorul a sub
liniat că opinia publică din țara noa
stră, care a luat cunoștință cu viu 
interes de noile propuneri ale R.P.D. 
Coreene pentru unificarea pașnică a 
Cpreei, salută și sprijină aceste pro
puneri apreciind că ele reprezintă un 
program constructiv, inspirat din 
grija față de interesele naționale 
fundamentale ale poporului coreean, 
față de cauza păcii.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
O Gin U. Vorbitorul a exprimat mul
țumiri pentru invitația făcută de a 
vizita România, arătînd că în tim
pul șederii în țara noastră a avut 
prilejul să constate cu bucurie calda 
prietenie a poporului și ostașilor ro
mâni față de poporul și ostașii Ar
matei Populare Coreene.

Poporul nostru, ostașii și ofițerii 
Armatei Populare — a spus vorbito
rul — prețuiesc în mod deosebit 
prietenia și solidaritatea cu poporul 
frate român, cu ostașii și ofițerii ar
matei române, prietenie închegată în 
lupta comună pentru victoria cauzei 
socialismului. Șeful delegației mili
tare coreene a exprimat convingerea 
că' acestea se vor dezvolta și în vii
tor pe baza principiilor marxism- 
leninismului, ale internaționalismu
lui proletar.

★

lui forțelor armate și șef al Marelui 
Stat Major, general-locotenent Ion 
Coman, adjunct al ministrului și se
cretar al Consiliului politic superior, 
general-colonel Sterian Țîrcă și ge
neral-locotenent Vasile Ionel, ad- 
juncți ai ministrului.

A fost prezent Kang Iăng Săp, am
basadorul R.P.D. Coreene la” Bucu
rești.

Convorbirile s-au desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerpres)

Ibănești, județul Mureș • Palatul 
culturii din Brașov ; Casa de cultură 
a sectorului 8 din București ; Casa 
de cultură orășenească Găești, jude
țul Dîmbovița ; Casa de cultură a 
sindicatelor din Petroșani : Coope
rativa „Artă și preciziș“-București ; 
Cooperativa „încălțămintea ma- 
nuală“-București; Cooperativa „Elec- 
trometalica“-Ploiești ; Cooperativa 
„Tehnometalica“-București ; Coope
rativa „ElectrobobinajuT'-București.

După festivitate â urmat uff spec
tacol artistic la care și-au dat con
cursul numeroase colective premiate.

Artiștii amatori au fost răsplătiți 
cu aplauze, specta.colul bucurindu-se 
de un deosebit succes.

(Agerpres)

dovan. Ploieștenii nu vor dispune 
de Dridea, încă nerestabilit. Atacul 
lor va arăta astfel : Grozea, Din- 
cuță, Ciupitu, Ciucu. în meci-tur, 
0—1. Pronostic : 1.

VII. Steagul roșu — „U“ Craiova, 
în echipa gazdă reintră, în sfîrșit, 
Pescaru, iar Necula va juca aripă 
dreapta. Va absenta, probabil. Ger- 
gely. Craiovenii, avîndu-i pe Oble- 
menco suspendat și pe Țarălungă 
nerestabilit, vor alinia următorul 
atac : Dașcu, Bălan, Niță, Donose. 
Half, in locul lui Ivan, va fi Boșo- 
teanu. în meci-tur : 0-1. Pronos
tic : 1.

VIII. Lazio — Juventus. La echi
pa din Roma reintră Wilson și 
Fortunato. Centru înaintaș la tori- 
nezi va fi, în mod sigur, Anastasi. 
în meci-tur, 1—3. Pronostic : x, 2.

IX Napoli — A.S. Roma. în atacul 
napolitan se va alege o aripă dreap
ta între Impronta și Abbondanza. La 
oaspeți va reintra Del Sol. în meci- 
tur, 2—2. Pronostic : x, 1. ,

X. Torino — Cagliari. Formația 
tip la torinezi. Cagliari, de asemenea, 
prezintă echipa completă cu Riva pe 
aripa stingă. în meci-tur, 0—0. Pro
nostic : x, 1.

XI. Verona — Bologna. Gazdele 
vor juca în formația obișnuită. La 
oaspeți, atacul este redutabil : Pe- 
rani. Rizzo, Savoldi, Bulgarelli, 
Pace. în meci-tur. 2—2. Pronostic : x.

XII. Catania — Milan. Formația 
tip la gazde. Milanezii confirmă ca 
„vîrfuri" pe Villa și pe Benetti, iar 
Rivera va avea sarcini de joc exclu
sive pentru atac. în meci-tur, 0—4. 
Pronostic : 2.

XIII. Inter — Sampdoria. La mi
lanezi este foarte posibilă reintrarea 
portarului Vieri, în timp ce la ge- 
novezi Salvi va fi aripă dreapta. în 
meci-tur, 2—0. Pronostic : 1.

culcat (juniori) cu 590 puncte. Proba 
de armă liberă 3x40 focuri a revenit 
bulgarului Vergov ,cu 1145 puncte.

ÎN ZILELE DE 1, 2 și 3 MAI, echi
pa de tenis a Italiei va întîlni pe te
ren propriu selecționata Bulgariei 
într-un meci contind pentru primul 
tur al zonei europene (grupa B) a 
„Cupei Davis". Căpitanul echipei 
italiene, Orlando Sirola, a anunțat că 
la această întilnire „Squadra Azzura" 
va fi reprezentată de Adriano Pa- 
natta, Massimo di Domenico, Anto
nio Zguarelli și Ezio di Matteo.

Formația Bulgariei va cuprinde pe 
frații Matei și Bojidar Pampulov, 
Liuben Ghenov și Stoian Velev.

Primire la Consiliul de Miniștri Cronica zilei
Vineri dimineața, vicepreședintele 

Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Ion Pățan, a 
primit pe Senatorul american Fred 
R, Harris, mmbru al Comitetului fi
nanciar al Senatului S.U.A., aflat în
tr-o vizită în țara noastră.

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

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
au fost abordate Unele probleme pri
vind posibilitățile de dezvoltare a 
relațiilor economice dintre Româ
nia și S.U.A.

PRIMIRE LA CONSILIUL ECONOMIC
Vineri după-amiază, Manea Mă- 

nescu, președintele părții române in 
Comisia mixtă guvernamentală ro- 
mâno-franceză de cooperare econo
mică, științifică și tehnică, a primit 
pe Maurice Schlogel, administrator, 
director general al Băncii Credit 
Lyonnais din Paris, care face o vizi
tă în tara noastră.

La primire au fost'de față Vasile

Miting de solidaritate a tineretului 
și studenților români cu lupta popoarelor 

și tineretului lumii împotriva imperialismului
La Casa de cultură a studenților 

din București a avut loc, vineri 
după-amiază, un miting de solida
ritate a tineretului și studenților 
români cu lupta popoarelor și tine
retului lumii împotriva imperialis
mului, colonialismului și neocolonia- 
lismului pentru libertate, indepen
dență, pace și progres.

Mitingul, organizat de Comitetul 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist cu prilejul „Zilei mondiale 
a tineretului contra colonialismului", 
a fost deschis de Alexandru Soare, 
președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studențești din centrul 
universitar București.

Ioan Popescu, secretar al C.C. al 
U.T.C., a evocat marile succese ale 
mișcărilor de eliberare, care au dus 
la profundele transformări petre
cute pe harta politică a lumii con
temporane ; rezultatul acestor lupte 
îl constituie apafiția a peste 70 de 
state noi independente. Mișca
rea de tineret din România, tînăra 
noastră generație, împreună cu în
tregul nostru popor și-a afirmat cu 
diferite prilejuri poziția de deplină 
solidaritate cu lupta popoarelor și 
tineretului de pretutindeni pentru 
libertate și independență, democra
ție și progres. Dînd glas sentimen
telor tineretului român, a conti
nuat el, cel de-al IX-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Comunist a 
exprimat cu fermitate sprijinul de
plin al tineretului țării noastre cu 
lupta poporului vietnamez și a ce
lorlalte popoare din Indochina, soli
daritatea șa cu-lupta popoarelor din

LA IAȘI

Casa corpului 
didactic si

Casa tehnicii 
pentru elevi
IAȘI (corespondentul „Scînteii", 

Manole Corcaci). Ieri, a avut 10c des
chiderea în localuri proprii a Casei 
corpului didactic și Casei tehnicii 
pentru elevii școlilor de cultură ge
nerală. La aceste manifestări au 
luat parte tovarășii Miu Dobrescu, 
prim-secretar al comitetului jude
țean de partid, președintele consiliu
lui popular județean Iași, și Mircea 
Malița, ministrul învățămîntului. Au 
fost, de asemenea, prezenți alți re
prezentanți ai organelor locale de 
partid și de stat și ai Ministerului 
învățămîntului, cadre didactice, pio
nieri și elevi din localitate.

Casa corpului didactic va funcțio
na cu două cabinete metodice, în 
cadrul cărora cadrele, didactice vor 
fi informate și se vor documenta 
științific în problemele de speciali
tate, de metodică și didactice. în 
acest scop, la dispoziție este pusă și 
o bogată bibliotecă .

Casa tehnicii coordonează activita
tea elevilor în 5 cercuri tehnice — 
radio-televiziune, auto-moto, cine- 
foto, automatizări, chimie — care 
sînt dotate cu aparate de speciali
tate, scule și mobilier adecvat, parte 
executate de elevii școlilor din mu
nicipiul Iași.

vremea
Ieri în țară : Vremea a continuat 

să se încălzească în toafe regiunile. 
Cerul, mai mult senin dimineața, a 
devenit variabil după-amiaza. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potrivit. 
Temperatura aerului la ora 14 oscila 
între 14 grade la Sulina și 25 grade 
la Berzeasca. în București : Vremea 
a continuat să se încălzească. Cerul 
a fost variabil, mai mult senin. Vîn- 
tul a suflat, în general, slab. Tem
peratura maximă a atins 24 de 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
25, 26 și 27 aprilie. în țară : Vremea 
se menține călduroasă, mai ales în 
prima parte a intervalului. Cerul va 
fi variabil, cu înnorări mai accen
tuate în jumătatea de nord-vest, 
unde. în a doua parte a intervalului, 
va ploua local și se vor semnala 
descărcări electrice. în rest, ploi 
izolate. Vint 'potrivit. Temperaturile 
minime vor fi cuprinse între 5 și 15 
grade, iar maximele între 18 și 28 
de grade, exceptînd vestul țării, 
unde. în a doua parte a intervalului, 
va scădea ușor. în București : Vre
mea se menține călduroasă. Cerul 
va fi variabil, favorabil ploii slabe 
la sfîrșitul intervalului. Vint slab, 
pînă la potrivit. Temperatura se 
mențirie ridicată.

Senatorul american Fred R. 
Harris a avut vineri o întrevedere 
cu George Macovescu, prim-adjunct 
al ministrului afacerilor externe.

Oaspetele american s-a întîlnit, de 
asemenea, cu președintele Consiliului 
de administrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, Vasile Voloșe- 
niuc.

Cu ocazia vizitei în România a se
natorului Fred R. Harris, ambasado
rul S.U.A. la București, Leonard 
Meeker, a oferit un dejun.

(Agerpres)

Voloșeniuc. președintele Consiliului 
de Administrație al Băncii Române 
de Comerț Exterior, și Pierre Pelen, 
ambasadorul Franței la București.

în cadrul convorbirii, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, a 
avut loc un schimb de opinii pri
vind rolul băncilor în dezvoltarea și 
lărgirea colaborării economice dintre 
România și Franța.

Angola, Mozambic, Guineea-Bissau 
împotriva colonialismului portughez, 
a celor din Africa de Sud, Namibia, 
Zimbabwe, împotriva politicii de a- 
partheid și discriminare rasială.

La miting au mai luat cuvîntul 
muncitorul Tiberiu Ilațegan, de la 
uzinele „Autobuzul", și studenta Ta
mara Toader, de la Academia de 
studii economice.

Participanții la miting au adop
tat textul unei moțiuni adresate Fe
derației Mondiale a Tineretului De
mocrat și Uniunii Internaționale a 
Studenților, prin care condamnă u- 
neltirile și manevrele forțelor im
perialiste, care atentează la cuce
ririle popoarelor, recurg la complo
turi, lovituri de stat și agresiuni 
militare, încearcă să înăbușe prin 
forță lupta de eliberare națională și 
socială și suprimă libertățile demo
cratice ale maselor.

Reafirmind sentimentele tineretu
lui român de simpatie și solidari
tate cu popoarele, tineretul și stu
denții din Asia, Africa și America 
Latină — care luptă în condiții 
grele împotriva imperialismului, 
pentru libertate și independență, 
pentru dezvoltare economică și so
cială, moțiunea cheamă la intensi
ficarea luptei împotriva oricăror 
forme de manifestare a colonialis
mului, la întărirea frontului de ac
țiune împotriva imperialismului, co
lonialismului, neocolonialismului și 
rasismului, pentru libertate și in
dependență națională, pentru pace 
și progres social.

■ (Agerpres)

LISTA DE CÎȘTIGURI 
la depunerile pe libretele de economii 

cu cîștiguri în materiale 
de construcție

TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL 11971

44 cîștiguri in valoare
totală de lei :_____________245.0001

Numărul cu
rent

Numărul 
libretului 
cîștigător

Valoarea 
cîștigurilor
par
țială

to
tală

1 932—229—24 20 000 20 000
2 910—132—79 15 000 15 000
3 902—206—80 5.000
4 903—126—35 5 000
5 906—147—86 5 000
6 907—207—23 5 000
7 908—204—202 5 000
8 922—124—35 5 000 • \
9 910—510—113 5 000

10 942—330—1 5 00011 917—256—27 5 00012 918—233—70 5 00013 907—354—4 5 00014 941—216—47 5 00015 918—512—36 5 00016 914—201—26 5 00017 958—218—33 5 000 up.V18 945—365—4 5 00019 925—609—41 5 00020 927—164—40 5 00021 913—728—8 5 00022 939-209-8 5 00023 918—134—26 5 000
24 901—410—77 5 000
25 935—243—19 5 000
26 906—136—101 5 00027 907—117—43 5 00028 945—336—5 5 000
29 909—624—59 5 00030 910-132—57 5 000
31 924—519—121 5 000
32 917—218—241 5 000
33 949—216—7 5 00034 916—414—19 5 00035 904—712—36 5 00036 918—134—160 5 000
37 902—617—26 5 000
38 904—218—63 5 000
39 923—422—4 5 000
40 947—318—2 5 000
41 ■ 952—223—1 5 000
42 913—714—48 5 000
43 928—508—34 5 000
44 904—110—139 5 000 210.000

Titularii libretelor de economii 
cîștigătoare se vor prezenta în ter
men de cel mult 60 zile de la data 
tragerii la filiala C.E.C. înscrisă în 
libret pentru ridicarea adeverinței 
necesare la procurarea materialelor 
de construcție.

Materialele de construcție pot fi 
procurate, în termen de '10 zile de 
la eliberarea adeverinței, de la ori
care depozit de materiale de con
strucție aparținînd unităților co
merciale sau ale cooperației de 
consum.

LOTO
numerele extrase la tragerea clin 

23 aprilie 1971
Fond general de premii : 1 247 279 

lei din care 12167 lei report.
EXTRAGEREA I : 56 33 42 67 21 

20 83 63 19.
Fond de premii : 615 963 lei din 

care 12 167 lei report cat. 1.
EXTRAGEREA A II-A : 52 2 81

89 72 90 85.
Fond de premii : 631 316 lei.

Institutul Român pentru Relațiile 
Culturale cu Străinătatea a organizat 
vineri, la casa sa de cultură, o seară 
culturală cu prilejul apropiatei săr
bători naționale a Japoniei — 29 a- 
prilie.

Cuvîntul de deschidere a manifes
tării a fost rostit de prof. univ. dr. 
docent Mihnea Gheorghiu, prim- 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., după 
care regizorul Dinu Cernescu a îm
părtășit impresii dintr-o călătorie 
făcută în Japonia.

In continuare a avut loc o proiec 
ție de filme documentare, producții 
ale studiourilor japoneze.

La manifestare au participat func
ționari superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, I.R.R.C.S., 
oameni de cultură și artă, ziariști, un 
numeros public.

Au fost prezenți, Yoshito Stiimoda, 
ambasadorul Japoniei la București, 
membri ai ambasadei și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Au fost, de asemenea, de față H. 
Kigawa, președintele Consiliului 
cercurilor pentru arte frumoase din 
Japonia, și U. Kato, membru al Co
mitetului Executiv al acestui consi
liu, care ne vizitează țara, Ia invi
tația I.R.R.C.S.

★
în cursul zilei de vineri, Maurice 

Schlogel, administrator, director ge
neral al Băncii Credit Lyonnais din 
Paris, a făcut vizite la Ministerul 
Finanțelor, Banca Națională a Re
publicii Socialiste România și Mi
nisterul Comerțului Exterior, undea 
purtat convorbiri cu ministrul Florea 
Dumitrescu, cu guvernatorul Vasile 
Malinschi și ministrul Cornel 
Burtică.

Cu acest prilej au fost abordate 
probleme economice de interes reci
proc și a fost relevat aportul băn
cilor în dezvoltarea și diversificarea 
legăturilor comerciale bilaterale.

în onoarea oaspetelui, Vasile Ma
linschi a oferit un dejun.

Cu același prilej, ambasadorul 
Franței la București, Pierre Pelen, a 
oferit un dineu.

★
Vineri seara, Ansamblul artistic 

al Armatei populare coreene, care 
întreprinde un turneu în țara noas
tră, a prezentat un spectacol pe sce
na Teatrului Național „Vasile Alec- 
sandri" din Iași.

La spectacol au participat tovară
șii Miu Dobrescu, prim-secretar al 
comitetului județean de partid, pre
ședintele consiliului popular jude
țean, loan Manciuc, prim-secretar al 
comitetului municipal de partid, 
primarul municipiului, oameni de 
cultură și artă, ofițeri.

Solii artei poporului coreean vor 
mai susține slmbătă, pe această sce
nă, încă două spectacole.

★
Facultatea de limbi romanice și 

clasice a Universității din București 
a găzduit, vineri, o seară culturală 
cu tema „Comuna din Paris și li
teratura", manifestare ce se înscrie 
în contextul acțiunilor omagiale or
ganizate în țara noastră cu prilejul 
centenarului Comunei.

★
Sub auspiciile Comitetului de Stat 

pentru Cultură și. Artă, vineri, în 
sălile Galeriei de artă a Muzeului 
Banatului din Timișoara, s-a deschis 
expoziția „Gravura finlandeză".

La vernisaj au vorbit despre sem
nificația acestei expoziții în contex
tul relațiilor culturale româno-fin- 
landeze, prof. Marius Moga, direc
torul muzeului, și Karlo Măkelă, am
basadorul Finlandei la București.

Expoziția cuprinde peste 60 de 
gravuri, semnate de cei mai repre
zentativi maeștri ai școlii de arte 
plastice contemporane din Finlanda.

(Agerpres)

| Nămol j 
j terapeutic | 
I natural J 
! de Dorna !
1 Iată unul din noile produse j 
’ realizate de către întreprinderea i 
l de industrie locală „Cheile Dor- ! 
< nei“ din județul Botoșani. Nă- l 
1 molul terapeutic natural este ex-
1 tras de la turbăria de la Poiana ț
* Stampei, avizat favorabil de că- i 
ț tre Institutul de balneologie și > 
i fizioterapie de pe lîngă Minis- l
* terul Sănătății. <
i Noul produs — nămolul tera- 1

peutic natural „Cheile Dornei", i 
ț ambalat în pungi de material ' 
i plastic, permite tratamentul la I
* domiciliu într-o gamă largă de i 
l afecțiuni,, printre care : spondi- * 
’ loze. loțnbosciatice. reumatism l 
) degenerativ, artroze la diferite .' 
1 articulații, afecțiuni ortopedice ț 
’ etc. Tratarea afecțiunilor cu a- i 
l cest produs se face numai după ’

presefipția medicului.

LISTA DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe libretele de economii 

pentru construirea de locuințe
TRAGEREA LA SORTI 
PE TRIMESTRUL I 1971

N
um

ăr
ul

cu
re

nt

Numărul 
libretului 
’îștigător

Valoarea cîștigului

parțială totală'

1 817-1-528 40 000 40 000
2 859-1-3580 25 000 25 000
3 843-1-742 15 000
4 309-1-1434 15 000
5 859-1-3765 15 000
6 831-106-304 15 000
7 850-1-416 15 000
8 832-1-347 15 000
9 862-201-364 15 000

10 332-1-425 15 000
11 327-1-476 15 000
12 316-1-910 15 000
13 352-1-448 15 000
14 838-103-456 15 000
15 335-1-51 15 000
16 846-1-24 15 000
17 860-1-1457 15 000 .
18 841-201-82 15 000 240 000

18 cîștiguri în valoare
totală de lei : 305 000

Plata cîștigurilor se face de către 
filialele C.E.C. prin virarea în con- 
'tul contractului pentru construirea 
de locuințe, prin depunerea pe in
strumente de economisire C.E.C., sau 
în numerar, la cererea titularului li
bretului.
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viața internațională
LUCRĂRILE CONGRESULUI O nouă și remarcabilă realizare

/

AL X-LEA AL P. C ULGAR
a științei și tehnicii sovietice

SOFIA 23 (Corespondentul Ager
pres, Gh. leva,’ transmite : Vineri 
dimineața au continuat la Sofia lu
crările Congresului al X-lea al P.C. 
Bulgar. Au luat cuvîntul Petar Da- 
nailov, prim-secretar al Comitetului 
județean Ruse al P.C.B., Stoia’nka 
Krîsteva, secretar al Comitetului 
orășenesc Pazardjik al P.C.B., Di- 
mitar Dobrev, metalurgist la Uzinele 
V. I. Lenin din județul Pernik. și 
Dimităr Dimitrov, prim-secretar al 
Comitetului județean Smolian al

P.C.B., care au relevat succesele do- 
bindite de oamenii muncii 1 bulgari, 
precum și sarcinile care stau în fața 
partidului și a țării în perioada ur
mătorului plan cincinal. în cuvîntul 
său, Gheorghi Djagarov, președintele 
Uniunii scriitorilor bulgari, s-a re
ferit la realizările și sarcinile de 
viitor ale literaturii bulgare.

Au rostit apoi cuvîntări de salut 
reprezentanți ai unor partide comu
niste și muncitorești prezenți la 
congres.

Tn ședința de după-amiază au con
tinuat dezbaterile pe marginea do
cumentelor de lucru ale congresului. 
Au luat cuvîntul mai mulți delegați, 
printre care Ivan Panev, președintele 
Comitetului pentru problemele tine
retului și sportului de pe lingă Con
siliul de Miniștri, prim-secretar 
C.C. al Uniunii Tineretului 
nist-Dimitrovist, I. Peșev, 
torul Combinatului petrochimic 
la Vidin.

Lucrările congresului continuă.'

al 
Comu- 
direc- 

de

Delegația română la
al X-lea al P. C

Congresul 
Bulgar

în vizită la Gabrovo
SOFIA 23. — Trimișii speciali

D. Ținu și C. Amariței trans
mit : în programul delegației Parti
dului Comunist Român, condusă 
de tovarășul Gheorghe Pană, care 
participă la Congresul al X-lea al 
P.C. Bulgar, a fost înscrisă vineri 
o vizită in localitatea Gabrovo, re
ședința județului eu același nume, 
situat în partea centrală a Bulgariei.

Drumul de la Sofia la Gabrovo 
trece peste pasul Șipca, devenit me
morabil datorită luptelor grele duse 
aici în timpul războiului de elibe
rare a Bulgariei de sub jugul oto
man. La Mausoleul ridicat in me
moria luptătorilor eăzuți în aceste 
locuri în august 1877, delegația ro
mână depune o coroană de flori și 
vizitează locul unde, acum aproape 
un secol, s-a dat una din bătăliile 
hotărâtoare ale războiului ruso-turc 
la care a participat și armata ro
mână.

La sosirea în orașul Gabrovo, de
legația română a fost întîmpinată de 
numeroși cetățeni care au făcut 
oaspeților o primire călduroasă. Un 
cuvînt de bun sosit a fost adresat de 
secretarul Comitetului orășenesc de 
partid. Andrei Ghenev.

După-amiază, delegația Partidului 
Comunist Român, însoțită de Marii 
Ivanov, ministrul construcțiilor de 
mașini al R. P. Bulgaria, Spas Gos- 
podov, ambasadorul R. P. Bulgaria 
la București, și de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat, 
au făcut o vizită la Uzina de elec- 
trOpalane, care exportă peste 95 la 
sută din producția sa ; aici oaspeții 
români au luat cunoștință de pro
cesul de producție cu un înalt grad

de specializare din principalele sec
ții, alături de care se află altele in 
plină construcție.

In cadrul mitingului, ce a avut loc 
în incinta uzinei, a luat cuvîntul se
cretarul comitetului de partid, Hristo 
Stanev, care a salutat prezența dele
gației române in mijlocul colectivu
lui întreprinderii, apreciind-o ca pe 
o manifestare a relațiilor frățești 
dintre P.C.R. și P.C. Bulgar, dintre 
popoarele român și bulgar, A vorbit 
apoi muncitorul Marin Păunov. Vor
bitorul a subliniat că poporul bulgar 
nu va uita niciodată faptul că mulți 
din fiii săi revoluționari au găsit 
adăpost pe pămîntul României, că 
mulți români și-au dat viața la Plev
na și Grivița, în războiul pentru ^-li
berarea națională a Bulgariei. El s-a 
referit apoi la relațiile în continuă 
dezvoltare din anii socialismului, la 
perspectivele deschise de noul Tra
tat de prietenie, colaborare și asis
tență mutuală dintre România și 
Bulgaria. Din partea organizației de 
tineret a vorbit muncitoarea Marga
rita Koleva.

Luînd cuvîntul, tovarășul Gheorghe 
Pană a adresat colectivului uzinei 
salutul tovărășesc al delegației Par
tidului Comunist Român și a mul
țumit pentru primirea cordială ce i-a 
fost rezervată la Gabrovo. Vorbito
rul a evocat, în continuare, legăturile 
tradiționale ce unesc popoarele ro
mân și bulgar, ridicarea pe o treaptă 
superioară, în anii socialismului, a 
prieteniei româno-bulgare. „întîlni
rea noastră de azi — a spus vorbi
torul — este încă o expreșie a rela
țiilor de prietenie frățească ce leagă 
de secole cele două popoare ale noas-

tre. Nenumărate și mereu vii sînt 
momentele de întrajutorare în lilpta 
comună împotriva dominației străine, 
pentru debindirea neatîrnării și eli
berarea socială, pentru transformarea 
revoluționară a societății. în condi
țiile construirii socialismului, priete
nia româno-bulgară înflorește pe 
fundamentul trainic al comunității 
orînduirii sociale, țelurilor și idealu
rilor comune, ideologiei marxist-le- 
niniste și internaționalismului socia
list. Relevăm în mod deosebit faptul 
că,. în cadrul schimburilor economice 
dintre România și Bulgaria, un loc 
tot mai important îl ocupă produsele 
industriei constructoare de mașini.

Vizita în uzina dv. ne-a arătat, o 
dată în plus, ce largi posibilități de 
cooperare reciproc-avantajoasă oferă 
economiile țărilor noastre vecine, în 
plină dezvoltare".

în încheiere, tovarășul Gheorghe 
Pană a subliniat că Partidul Comu
nist Român, guvernul țării noastre, 
poporul român vot- acționa și în 
viitor pentru extinderea și diversifi
carea colaborării dintre România și 
Bulgaria. Sintem convinși că aceasta 
servește intereselor celor două po
poare ale noastre. întăririi continue 
a prieteniei tradiționale româno- 
bulgare, cauzei unității țărilor socia
liste, a partidelor comuniste și mun
citorești. păcii în lumea întreagă.

Mitingul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

în cursul aceleiași zile, delegația 
P.C.R. a făcut o vizită la Muzeul 
etnografic, organizat în ultimii ani 
la Gabrovo. Seara, în cinstea oaspe
ților români, a avut loc un concert 
festiv.

PARIS 23 (Agerpres). — Delegația 
Uniunii Generale a Sindicatelor din 
România, condusă de tovarășul Vir
gil Trofin, președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., s-a întîlnit, joi 
seară, cu tovarășul George Seguy, 
secretar general al Confederației 
Generale a Muncii din Franța.

Au participat Nistor Aurelian, 
membru al Comitetului Executiv al 

.Consiliului Central al U.G.S.R., și 
Ion Tănăsoiu, adjunct al șefului 
Comisiei pentru relațiile internațio
nale a Consiliului Central al 
U.G.S.R.

Din partea C.G.M. au fost prezenți 
Henry Krasucki și Rene Duhamel, 
secretari ai confederației.

★
PARIS 23. — Corespondentul A- 

gerpres, P. Diaconescu, transmite : 
Vineri la Paris au luat sfirșit lu
crările sesiunii Biroului Federației 
Sindicale Mondiale. Printre docu
mentele adoptate se află rezoluții 
de solidaritate cu lupta eroică a po
porului vietnamez împotriva impe
rialismului american, cu eforturile 
de unificare a poporului- coreean, 
precum și o rezoluție generală pri
vind problemele actuale ale F.S.M. în

Cu prilejul întîlnirii, a avut loc 
un larg schimb de păreri și infor
mații asupra principalelor preocu
pări actuale ale celor două organi
zații sindicale, stabilindu-se utilita
tea și necesitatea unei mai bune cu
noașteri reciproce a experienței acu
mulate de sindicatele din România 
și Franța. De ambele părți s-a ex
primat dorința ca legăturile de prie
tenie și cooperare dintre U.G.S.R. și 
C.G.M. să se dezvolte și în viitor, in 
interesul oamenilor muncii din cele 
două țări, al unității de acțiune și 
cooperare în mișcarea sindicală in
ternațională.

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

*
încheierea sesiunii a luat cuvîntul 
Enrico Pastorino, președintele F.S.M.

In cursul după-amiezii, participan- 
ții la sesiune au depus o coroană de 
flori omagială la zidul comunarzilor 
din cimitirul Păre-Lachaise, în cadrul 
unei ceremonii solemne închinate 
memoriei celor ce și-au dat viața 
pentru idealurile revoluționare ale 
proletariatului. A fost vizitat, apoi, 
muzeul Comunei din Paris.

Cuvîntarea reprezentantului român 
in Comitetul pentru dezarmare de la Geneva

LUCRĂRILE
PLENAREI C. C.

PLENARA C.C 
P. C.

Cu prilejul semicentenarului P.C.R. i

AL P. C. FRANCEZ DIN FINLANDA
Conferință de presă

La

LANSAREA NAVEI
SOIUZ-1O“ CU TREI

COSMONAUT! LA BORD
Nava va efectya experiențe comune cu stația „Saliut" 

lansată la 19 aprilie
La 23 aprilie, orele 2 și 54 de minute, ora Moscovei, de pe cosiiio- 

dromul Baikonur din Kazahstan, și-a luat startul nava cosmică „Soiuz- 
10“, pilotată de Vladimir Șatalov, comandant al echipajului, Alexei 
Eliseev, inginer de bord, și Nikolai Rukavișnikov, inginer experimen
tator. Nava a fost plasată pe o orbită antecalculată de satelit artificial 
al Pămîntului. Scopurile lansării navei „Soiuz-10“ pe o orbită circum- 
terestră au fost definite astfel : Efectuarea unor experimente comune 
cu stația orbitală științifică „Saliut", plasată tot pe o orbită circumte- 
restră la 19 aprilie ; verificarea complexă a sistemelor perfecționate de 
bord ale navei ; punerea la punct, in continuare, a sistemelor manual 
și automat de comandă, orientare și stabilizare a navei in diferite re
gimuri de zbor ; efectuarea unor cercetări medico-biologice de studiere 
a influenței factorilor zborului cosmic asupra organismului uman.cosmic asupra organismului uman.

PARIS 23. — Corespondentul Ager
pres, Georges Dascal, transmite : în 
suburbia pariziană Lavallois au luat 
sfîrșit lucrările Plenarei C.C. al Par
tidului Comunist Francez, consacrate 
examinării situației politice după 
alegerile municipale și sarcinilor 
partidului în perioada ce urmează.

Plenara a aprobat raportul pre
zentat de Gaston Plissonuier cu pri
vire la învățămintele alegerilor mu
nicipale, precum și propunerile fă
cute în numele Biroului 
secretarul general adjunct 
Georges Marchais.

în intervenția sa, G. 
după ce a declarat că 
propus drept obiectiv principal pen
tru viitor organizarea unei 
naționale de mobilizare a maselor 
populare în sprijinul unor 
cari sociale și economice,

Politic de
al P.C.F.,

Marchais,
P.C.F. și-a

campanii

revendi- 
a subli

niat că P.C.F. va continua eforturile 
pentru realizarea unei unități a par
tidelor și organizațiilor democratice 
și, în primul rînd, între Partidul 
comunist și Partidul socialist. „Este 
vorba, a spus el, de a consolida și de 
a suda unitatea la bază, de a da con
tinuitate luptei și legăturilor stabilite 
cu ocazia bătăliei alegerilor munici
pale, de a promova forme noi, ală
turi de cele existente, de organizare 
și de unire a maselor".

Plenara a adoptat, totodată, hotă- 
rîrea de a convoca, în a doua jumă
tate a lunii noiembrie a.c.. Confe
rința Națională a P.C.F., care va exa
mina „Activitatea ideologică, politi
că și organizatorică a partidului in 
intreprinderi. in slujba progresului 
social, pentru democrație avansată 
și socialism".

HELSINKI 23 (Agerpres). 
Helsinki a avut loc plenara C.C. al 
P. C. din Finlanda. Plenara a adop
tat o rezoluție în care se subliniază 
că recunoașterea de către ’toate ță
rile a statu-quo-ului în Europa ar 
contribui, într-o măsură însemnată, 
la pregătirea conferinței general-eu- 
ropene asupra securității. în legă
tură cu aceasta — arată rezoluția — 
este necesară recunoașterea de către 
toate țările a R. 
din Finlanda se 
pentru stabilirea 
diplomatice între 
Germană.

la Belgrad

D. Germane. P. C. 
pronunță, totodată, 
grabnică de relații 
Finlanda și R. D.

MOSCOVA 23 (Agerpres). — La 
Moscova a avut loc a 31-a ședință a 
Consiliului Băncii Internaționale de 
Colaborare Economică.

Consiliul a examinat raportul con
ducerii administrative a băncii cu 
privire la activitatea ei în anul 1970, 
procesul-verbal al comisiei de revi
zie, a aprobat raportul, balanța băn
cii la 1 ianuarie 1971, a adoptat o 
hotărîre cu privire la repartizarea 
beneficiilor pe anul 197.0 și a apro
bat planul de creditare al băncii pe 
anul 1971.

Ședința consiliului s-a desfășurat 
• intr-o atmosferă de prietenie fră
țească și înțelegere reciprocă deplină.

T

Conferința organizației
din Hanoi a Partidului

celor ce muncesc din Vietnam
HANOI 23 (Agerpres). — în capi

tala R.D. Vietnam s-au desfășurat 
lucrările celei de-a cincea conferințe 
a organizației din Hanoi a Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, a- 
nunță agenția V.N.A. Au participat 
460 de delegați, reprezentanți ai celor 
peste 100 000 de membri de partid ai 
acestei organizații.

în raportul prezentat cu acest pri
lej. Nguyen Van Tran. secretarul 
comitetului de partid, a trecut în re
vistă realizările obținute in ultimii 
trei ani. El a subliniat creșterile de 
producție înregistrate atit în între
prinderile industriale, cit și în între
prinderile industriei locale. Față de 

valoarea producției globale

sporit cu 5,7 la sută, iar
pentru construcțiile ca- 

crescut aproape de
Raportorul a evidențiat 

și a altor sectoare de ac- 
capitala țării.

a 
investițiile 
pi tale au
două ori. 
dezvoltarea 
tivitate din

Referindu-se la sarcinile prevăzute 
în planul de dezvoltare a capitalei în 
perioada 1971—1973. Nguyen Van 
Tran a relegat că se prevede o creș
tere anuală de 15 la sută a valorii 
producției globale industriale și meș
teșugărești. cu 10 la sută a produc
ției agricole, cu 3 la sută la produ
sele destinate exportului, iar inves
tițiile destinate construcțiilor capi
tale vor fi dublate în comparație cu 
perioada 1968—1970.

BELGRAD 23. — Corespondentul 
Agerpres, G. Ionescu, transmite : în 
cadrul manifestărilor organizate cu 
prilejul 'aniversării semicentenaru-. 
lui Partidului Comunist Român, am
basadorul României la Belgrad, Va- 
sile Șandru, a ținut vineri o confe
rință de presă la care au participat 
ziariști de la principalele cotidiene 
și publicații periodice, de la radio- 
televiziunea iugoslavă, precum și 
corespondenți străini acreditați la 
Belgrad. Ambasadorul român a vor
bit despre însemnătatea actului is
toric al înființării P.C.R., despre 
lupta dusă de oamenii muncii din 
România, sub conducerea comuniști
lor, pentru eliberarea socială și na
țională. despre rezultatele obținute 
în opera de construire a societății 
socialiste multilateral dezvoltate, 
precum și despre activitatea inter
națională a P.C.R.

GENEVA 23 (Agerpres). — în ședința din 22 aprilie a Comitetului 
pentru dezarmare de la Geneva au luat cuvintul șefii delegațiilor Angliei, 
Poloniei, Braziliei, Mexicului și României.

în intervenția sa, reprezentantul 
României, ambasadorul Ion Datcu, a 
reafirmat poziția guvernului român, 
care consideră că trebuie să se pă
șească, fără întîrzierc, la negocierea 
și adoptarea unui ansamblu coerent 
de măsuri în vederea, interzicerii, sub 
toate aspectele, și excluderii totale 
a tuturor armelor de nimicire în 
masă. în sfera cuprinzătoare a mă
surilor avînd ca finalitate lichidarea 
mijloacelor de distrugere în masă, 
România acordă o importanță 
prim ordin dezarmării nucleare 
militează pentru 
gocieri concrete 
ceastă direcție, 
deosebită — a 
sînt, după părerea guvernului român, 
interzicerea 'folosirii armelor nu
cleare, crearea de zone denucleari- 
zate în diferite părți ale lumii, în
soțite de garanții adecvate, interzice
rea experiențelor subterane cu arme 
nucleare, încetarea producției, redu
cerea și eliminarea stocurilor de a- 
semenea arme și a mijloacelor de 
transportare a acestora la țintă. 
Sarcina actualei etape în care se 
află lucrările Comitetului pentru 
dezarmare este de a se trece de la 
declarațiile de intenții în favoarea 
dezarmării nucleare, la transpunerea 
în fapt a acestora.

România, a arătat vorbitorul, a-

de 
și 

ne-angajarea de 
și fructuoase în a- 
De o însemnătate 
spus vorbitorul —

preciază că în stabilirea măsurilor ce 
se impun a fi negociate cu priori
tate în1 cadrul comitetului, cît și în 
dimensionarea și orientarea eforturi
lor acestui organism, trebuie avută 
permanent în vedere cerința înde
plinirii întocmai a obligațiilor juri
dice ferm asumate prin tratatul de 
neproliferare. înscriindu-se pe linia 
acțiunilor de natură să contribuie di
rect la reducerea 
mejdiei atomice, 
tr-un instrument 
nai a interdicției 
armelor nucleare 
adecvată chestiunii
securitate pentru toate statele nepo- 
sesoare de aceste arme, pe care tra
tatul de neproliferare a lăsât-o des
chisă. a relevat Ion Datcu. El a re
levat, de asemenea, că propunerea 
guvernului român privind asumarea, 
printr-un instrument cu forță obli
gatorie și vocație universală, a unor 
angajamente ferme de nerecurgere 
la forță și la amenințarea cu folosi- 

o 
in 
se 

vi-

și înlăturarea pri- 
consacrarea prin- 
juridic internațio- 
exprese a folosirii 
ar oferi o soluție 

garanțiilor de

rea ei, de neamestec, sub nici 
formă și în nici o împrejurare, 
treburile interne ale altor state 
înscrie in cadrul preocupărilor 
zind excluderea forței din raportu
rile dintre națiuni și așezarea aces
tora pe temelia trainică a normelor 
dreptului internațional.

După cum anunță Agenția T.A.S.S., 
cu echipajul itavei se menține o le
gătură stabilă prin radio și televizi
une. Vladimir Șatalov a comunicat că 
plasarea pe orbită s-a desfășurat nor
mal, cosmonauții se simt bine, siste
mele de bord ale navei funcționează 
normal. In compartimentele locuite 
se mențin condiții de temperatură 
și presiune apropiate de cele de pe 
Pămint. Cei trei cosmonauți au tre
cut la îndeplinirea programului zbo
rului.

Actualul experiment cosmic sovie
tic constituie o nouă etapă pe calea 
realizării stațiilor orbitale științifice 
cu program îndelungat de cercetări 
complexe, care reprezintă una din 
principalele orientări ale cosmonau
ticii sovietice in faza actuală. încă 
în ianuarie 1969, navele „Soiuz-4“, 
,,Soiuz-5“ au realizat apropierea Și 
apoi cuplarea între ele, creînd ast
fel prima stație orbitală experimen
tală. In octombrie 1969, în Cosmos 
s-au aflat simultan trei nave sovie
tice : „Soiuz-6“, „Soiuz-7“, „Soiuz-8“ 
— cu șapte cosmonauți. Cercetările 
științifice complexe întreprinse a- 
tunci au însemnat încă un important 
pas pe această cale : s-au efectuat 
manevrări combinate, s-a acumulat o 
prețioasă experiență de navigație, au 
fost încercate sisteme de comandă a 
zborului și, pentru prima oară, s-au 
efectuat diferite metode de sudare a 
metalelor în condiții de vid înalt. In 
aceeași ordine de preocupări se în
cadrează și zborul orbital de lungă 
durată (424 de ore) al lui Andrian 
Nikolaev și Vitalii Sevastianov din 
iunie anul trecut.

Stația orbitală științifică „Saliut", 
cu care „Soiuz-10“ urmează să se in- 
tîlnească, își continuă zborul. Infor- 

. mațiile telemetrice recepțiomte de la 
bordul ei arată că sistemele de bord 
și aparatura științifică funcționează 
normal, stația fiind urmărită și co
mandată de către punctele de măsu
rători aflate pe teritoriul Uniunii

Sovietice și pe navele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.

Citeva cuvinte despre membrii 
echipajulut de pe nava „Soiuz-10 \ 
Numele comandantului, ei, V. Șa- 
talov, este binecunoscut, 
el se află acum pentru 
oară în Cosmos. Prima 
fost în ianuarie 1969, la bordul lui 
„Soiuz-4“, cînd, împreună cu echi
pajul de pe „Soiuz-5“, a înfăptuit a- 
propierea și cuplarea acestor două 
nave, iar a doua oară — în octom
brie 1969, cînd a fost comandantul 
grupului de nave „Soiuz-6", „So- 
iuz-7“ și „Soiuz-8".

Și cosmonautul A. Eliseev se află 
în Cosmos pentru a 3-a oară. El a 
făcut parte din echipajul navei „Sn- 

' iuz-5“, trecind dintr-o navă în cea
laltă prin spațiul cosmic deschis, iar 
în calitate de inginer de bord al na
vei „Soiuz-8“, a participat la zborul 
in grup al celor trei nave din octom
brie 1969.

Al treilea membru al echipajului, 
N. Rukavișnikov, se află la primul 
său zbor cosmic. Originar din Sibe
ria, el este fiul unui muncitor fero
viar. A fost inclus în detașamentul 
cosmonauților în ianuarie 1967.

Televiziunea sovietică a transmis 
viheri, atît pe circuitele interne cit 
și prin sistemul „Interviziune", un 
reportaj despre lansarea navei „So- 
iuz-10“. Spectatorii au putut vedea 
ultimele pregătiri pentru zbor, au 
ascultat declarațiile celor trei mem
bri ai echipajului, au urmărit mo
mentul desprinderii rachetei de pe 
rampa de lansare. Ceva mai tirziu 
au fost transmise imagini de tele
viziune de la bordul navei aflate pe 
orbită.

Milioane de oameni din lumea în
treagă urmăresc cu interes evoluția 
celor două nave, întregul experiment 
cosmic din aceste zile — nouă și re
marcabilă realizare a științei și teh
nicii sovietice pusă în slujba omu
lui, a cunoașterii tainelor Universu
lui.

intrucît 
a treia 
oară a

CONVORBIRILE IUGOSLAVO FRANCEZE
Președintele Tito l-a primit pe premierul Chaban-Delmas

BELGRAD 23 (Agerpres). — Pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia. Iosip 
Broz Tito, l-a primit vineri pe șeful 
guvernului francez, Jacques Chaban- 
Delmas, și a avut cu acesta o convor
bire prietenească — informează agen
ția Taniug. Cu acest prilej, au fost 
abordate probleme ■ privihd situația 
din Europa, activitatea legată de pre
gătirea conferinței general-europene 
pentru securitate și colaborare, si
tuația din regiunea Mării Meditera- 
ne, din Orientul Apropiat, precum 
și alte aspecte ale situației interna
ționale.

La primire, din partea franceză au 
fost de față ministrul de externe, 
Maurice Schumann, și ceilalți co
laboratori ai premierului francez, 
iar din partea iugoslavă, Mitia Ribi- 
cici, președintele Vecei Executive 
Federale, Mirko Tepavaț, secretarul 
de stat pentru afacerile externe, și 
alte persoane oficiale.

Președintele Iosip Broz Tito i-a 
conferit primului ministru al Franței 
„Ordinul Stelei Iugoslave cu 
glică“, pentru servicii 
colaborării prietenești

• slavia și Franța.

—_ pan-
în dezvoltarea 
dintre Iugo-

Silviu PODINA

Cei trei cosmonauți în cabina navei „Soiuz-10“, după lansare
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în Pakistanul de est, 
aproape toate punctele principale din 
zona 
trolul armatei pakistaneze. în di
ferite 
frontieră — Jessore, Kushtia și 
Khulna — situația revine la normal, 
anunță, agenția pakistaneză de presă. 
Armata deține controlul ferm asupra 
orașelor Benapol. Chaudanga, Meher- 
pur, Chusgachs și Dacsana. Miercuri, 
forțele armate ale guvernului central 
au intrat în localitatea Stakhira, si
tuată la aproximativ 10 km de fron
tiera indo-pakistaneză. La Dacca^si- 
tuația revine la normal o dată cu 
reîntoarcerea în oraș a majorității 
locuitorilor.

de vest
orașe

se află sub con-
din districtele 

Jessore,
de

Greva din industria mi
nieră a Belgiei a devenit 
tOtală seara> cuprinzind peste 
25 000 de mineri din întreaga țară. 
Greva a fost declarată în sprijinul 
cererilor minerilor privind îmbunătă
țirea condițiilor de pensionare. Din 
Bruxelles • se. anunță că această ac
țiune este sprijinită de majoritatea, 
sindicatelor din țară.

Cel de-al Hl-lea Congres 
al Uniunii Tineretului Su
danez s“a încheiat la Khartum. 
Din România 
ție a C.C. al U.T.C., condusă dc Va- 
sile Nieolcioiu, secretar al C.C. al 
U.T.C.

a participat o delega-

La Pekin, Ciu En'lai> membru 
al Comitetului Permanent al Biro
ului Politic al C.C. al P.C. Chinez, 
Iao Ven-iuan, Li . Sien-nien și Ciu 
Hui-tzo, membri ai Biroului Politic 
al C.C. al P.C. Chinez, au avut o în
trevedere cu Kaysone Phom-vihan, 
vicepreședinte al Comitetului Central 
al Frontului Patriotic din Laos, con
ducătorul delegației laoțiene, care se 
află în vizită în R.P. Chineză. Cu 
acest prilej, menționează agenția 
China Nouă, a avut loc o convorbire 
desfășurată într-o atmosferă cordială 
și de prietenie.

în Adunarea Generală a 
Organizației Statelor Ameri
cane (O.S.A.), ale cărei lucrări 
se desfășoară 
tantul chilian 
tat împotriva 
vi nd așa-zisa 
misia O.S.A., 
raport, a spus reprezentantul chilian, 
a violat principiul neintervenției, cu 
atît mai mult cu cit informarea a fost 
redactată pe baza unor presupuse 
plîngeri a diferite persoane particu
lare împotriva unui stat suveran. în 
acest fel. a spus in continuare Luis 
Herrera, organizația a adoptat o dată 
în plus față de Cuba o poziție lipsită 
de fundament moral și juridic".

„Relațiile iugoslave- al
baneze se dezvoltă într-un mod 
pe deplin favorabil și în concordanță

cu dorințele și interesele ambelor 
părți'1 — a declarat purtătorul de cu- 
vînt al Secretariatului de Stat pen
tru Afacerile Externe al R.S.F. Iugo
slavia, Dragoliub ..............
unei conferințe de 
gat că în curînd 
părți vor avea loc 
gătură cu acordul 
rile de mărfuri pe perioada 1971— 
1975, precum și în legătură cu pro
gramul colaborării în domeniul cul
turii și învățămîntului.

Vuita, în cadrul 
presă. El a adău- 

între cele două 
convorbiri in le- 
privind schimbu-

la San Jose, reprezen- 
Luis Herrera a. protes- 
informării anuale pri- 

situație din Cuba. „Co- 
care a prezentat acest

La Tunis a avut loc vernisajul 
expoziției „Panait Istrati", in 
prezența ministrului culturii, 
H. Boulares. Au ■ luat cuvîntul 
scriitorul român Gellu Naum și 
președintele Comitetului cultu
ral național, E. Bachaouch.

Noi atentate au fost comise 
la Milano de elemente neofasciste. 
Bombe de fabricație artizanală au 
fost lansate asupra sediilor secțiu
nilor locale ale P.C. Italian și Parti
dului Socialist Democratic, precum 
și al unei organizații antifasciste.

Ministrul comerțului ex
terior al R.P. Ungare,Jozset 
Biro, care se află într-o vizită la 
Pekin, a fost primit de ministrul co
merțului exterior al R.P. Chineze. 
Pai Sian-kuo. cu care' a avut o con
vorbire — anunță agenția M.T.I.

Agenția China Nouă anuntâ 
că, la 22 aprilie, un avion militar 
american a pătruns de cinci ori in 
spațiul aerian al R. P. Chineze, în
tr-o zonă situată în provincia Guan- 
dun. Un purtător de cuvînt al Mi
nisterului Afacerilor Externe a fost 
autorizat să adreseze un avertisment 
în legătură cu această acțiune de 
provocare a avionului militar ame
rican.

Delegația economică chi
neză, c<>nclusa de Ciu Hua-min, 
adjunct al ministrului comerțului al
R. P. Chineze, care a vizitat zilele 
trecute Republica Chile, a sosit în
tr-o vizită oficială în capitala pe
ruană, unde va discuta posibilitățile 
în vederea schimburilor comerciale 
între R.P. Chineză și Peru.

Ministrul comerțului al
S. U.A., Maurice Stans, a sosit la 
Atena, în cadrul turneului pe care 
îl întreprinde în Europa. După cum 
menționează agenția France Presse, 
el este purtătorul unui mesaj perso
nal al președintelui Nixon către pri
mul ministru al Greciei.

Noul șef al stalului Hai
tian este Jean Claude Duvalier, fiul 
defunctului dictator, Francois Duva
lier. în prima sa cuvîntare rostită la 
posturile de radio, acesta a declarat 
că va continua politica tatălui său:

In cadrul Institutului de roma
nistică al Universității din 
Diisseldorf a luat ființă un lec
torat de limbă și literatură ro
mână condus de conf. univ. dr. 
Pompiliu Mareea. La deschide
rea primului curs au luat parte 
membri ai senatului universitar 
și alte cadre didactice, numeroși 
studenți ai institutului. Lectora
tul de limbă și literatură română 
de la Diisseldorf este cel de-al 
19-lea existent in cadrul insti
tuțiilor de învățămint superior 
din R. F. a Germaniei.

Un acord economic și co
mercial polono-englez pe 
termen lung a fost semnat la Lon
dra. Părțile își acordă reciproc clau
za națiunii celei mai favorizate, re
lațiile dintre ele urmind să fie ba
zate pe principiile G.A.T.T. Se pre
vede înlăturarea limitărilor cantita
tive care mai există in relațiile po- 
lono-engleze la capitolul importurilor 
britanice din Polonia. Acordul mai 
prevede facilități în sfera dezvoltării 
cooperării industriale, precum și spo
rirea competenței Comisiei mixte 
polono-britanice.

Ccnsorțiul industrial 
care va construi conducta 
petrolieră Suez-Alexandria 
a fost constituit, anunță agenția 
France Presse. La acest proiect, în 
afară de R.A.U., mai participă Fran
ța, Spania, Italia, Belgia, Anglia și 
R.F.G. Conducta urmează să intre 
in funcțiune cel mai tîrziu la în
cheierea anului 1973.
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